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Abstrakt  

 

Magisterská práce Zlatý máj – časopis o literatuře a umění pro děti a mládež a osobnost Z. K. 

Slabého se věnuje vzniku a vývoji československého odborného literárního časopisu Zlatý 

máj. Vycházel od září roku 1956 do prosince roku 1997 (jedenačtyřicet ročníků o 391 

číslech). Časopis dosáhl vrcholu svého vývoje v šedesátých letech, kdy se živě účastnil 

nejen domácích, ale také světových diskuzí o literatuře pro děti a mládež. Přetrval však 

i v době normalizace, kdy většina literárních a kulturních časopisů zanikla, a konec mu 

přivodil až nedostatek financí po vzniku demokratické České republiky. S časopisem byl 

po většinu jeho existence spojen spisovatel a literární kritik Zdeněk Karel Slabý. Působil 

zde nejprve jako redaktor, ve dvou obdobích jako šéfredaktor (1968 – 1971, 1990 – 1992) 

a nakonec jako člen redakční rady. Z popisu své funkce, ale také vlastní aktivní a tvůrčí 

povahy určoval nebo spoluurčoval podobu Zlatého máje. Jeho autorský rukopis byl patrný 

v textech, jeho názory a preference v oblasti literatury pro děti a mládež zase formovaly 

rubriky i obsah časopisu. Magisterská práce analyzuje Slabého tvorbu nejen pro časopis 

a vymezuje její místo a význam v kontextu literární teorie a kritiky.  

 

Abstract 

 

Master thesis Zlatý máj – Magazine about Children’s Literature and Art and the Personality 

of Z. K. Slabý follows foundation and history of Czechoslovak literary journal Zlatý máj. It 

has been published from September 1956 till December 1997, when 391 issues came out 

in forty one volumes. The magazine experienced its golden era in 1960s, when it 

participated not only in domestic, but also in international discussions about children and 

youth literature. But it also endured through the time of so called normalization (1969 – 

1989), when most of literary or cultural magazines perished, and its final end was brought 

by lack of finance after formation of democratic Czech Republic. The name of writer and 

literary critic Zdeněk Karel Slabý has been tied to Zlatý máj for the most of its existence. 

He acted at first as the redactor, in two periods as editor in chief (1968 – 1971, 1990 – 

1992) and at last as a member of board of editors. As a part of his job, but also because of 

his active and creative nature he shaped or co-shaped the image of Zlatý máj. His authorial 

signature is visible in his texts, his opinions and preferences formed the sections and 

content of the magazine. Master thesis analyses the work of Z. K. Slabý and defines its 

place and importance in context of the literary theory and critique.  
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Úvod 

 

U příležitosti prvního vydání kritické revue o literatuře pro děti a mládež 

Zlatý máj napsal František Hrubín, předseda jeho redakční rady a významný český 

básník, následující řádky:  

„Sládkovský název našeho časopisu jsme nezvolili náhodou: budeme věrni 

i duchu jedné z našich nejkrásnějších a nejvzácnějších tradic. Věky hledalo 

lidstvo ztracený ráj kdesi mimo zem, zatím co je na dosah: v našich dětech 

chováme, laskáme a milujeme šťastné obyvatele nové země, v našich dětech 

s nimi tváří v tvář rozmlouváme, našimi dětmi jsme oběma nohama, hlavou 

i srdcem v ní. My, tvůrci literatury pro mládež, jsme jim zavázáni, zároveň však 

jsme odpovědni za to, aby obyvatelé nové země byli opravdu šťastnými lidmi 

a nová země sama aby rozkvetla do takové krásy, o jaké jsme se kdysi 

odvažovali jen snít.“1  

Odborný časopis Zlatý máj vznikl v polovině padesátých let. Byl založen z lásky 

k dětské knize, ve snaze o její povznesení na vyšší úroveň a s vidinou toho, že by se 

česká a slovenská literatura pro děti mládež mohla stát světovou. U jeho zrodu stál 

nejen František Hrubín, ale také další významný spisovatel Bohumil Říha 

a literární kritik Václav Stejskal. Říha a Stejskal v té době působili ve vedení 

Státního nakladatelství dětské knihy (SNDK). Časopis sice vznikl pod patronátem 

Svazu československých spisovatelů, ale fakticky fungoval jako součást SNDK, 

dlouhou dobu jediného vydavatele české dětské knihy. Přesto se ze Zlatého máje 

nikdy nestal nakladatelský časopis. Bylo to zejména zásluhou jeho šéfredaktorů, 

kteří si jako silné osobnosti s jasnou tvůrčí a autorskou vizí dokázali udržet 

nezávislost.   

Jednou z dlouholetých opor časopisu byl Zdeněk Karel Slabý. Jako pravidelný 

přispěvatel, redaktor, zástupce vedoucího redaktora, šéfredaktor a nakonec člen 

redakční rady působil ve Zlatém máji téměř po celou dobu jeho existence, od roku 

1957 až do jeho zániku v roce 1997. Ve spolupráci s několika šéfredaktory 

a později i v roli jednoho z nich určoval tvářnost časopisu, který v mnoha 

případech výrazně ovlivnil směřování literatury pro děti a mládež jako celku.  

Zlatý máj nebyl po dlouhá léta pouze jediným periodikem soustavně se 

věnujícím literatuře pro děti a mládež, ale také jediným časopisem, který tvořili 

dohromady Češi a Slováci. Až do rozpadu společného státu v roce 1993 se jeho 

redakce sestávala z české a slovenské sekce a zejména v době normalizace tvořila 

druhá jmenovaná podstatnou část obsahu. Česko-slovenská vzájemnost tak nebyla 

pro Zlatý máj pouze prázdnou proklamací, ale každodenním tvůrčím východiskem.  

Pro svou vysokou odbornost byl časopis ceněn zejména v šedesátých letech, 

kdy dosáhl světové úrovně spolu s celou oblastí české literatury pro děti a mládež. 

                                                           

1 Hrubín, František. Úvodem. Zlatý máj, 1956, roč. 1, č. 1, s. 1. 
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Právě jeho odborný charakter ho také odsouval poněkud stranou většiny ostatních 

kulturních a literárních periodik a pomohl mu, byť za cenu obsahových 

a personálních proměn, přečkat i složité období po srpnu 1968.  

S úzkým zaměřením Zlatého máje však souvisí i malý okruh čtenářů. Časopis 

nikdy nebyl ziskový. Před rokem 1989 dosahoval jeho náklad tří až čtyř tisíc 

výtisků a ztráty pokrývalo SNDK. Vyššího zájmu veřejnosti se časopisu dostalo 

pouze v roce 1964, kdy folgarovská diskuze zvýšila náklad až dvojnásobně.2 Po 

listopadu 1989 časopis dlouhou dobu hledal novou koncepci, která by mu přivedla 

více čtenářů, a zastřešující instituci s dostatečným kapitálem. Ačkoli se ho pod 

patronátem České sekce IBBY povedlo částečně stabilizovat, obsah orientovaný 

směrem k pedagogickým tématům se klíčem k úspěchu nestal. Časopis Zlatý máj 

tak zanikl s koncem roku 1997. 

 

Následující práce nejprve krátce shrne významné události ve společnosti 

a kultuře v druhé polovině 20. století a vývoj kritiky literatury pro děti a mládež. 

V návaznosti na tato fakta se bude věnovat historickému vývoji Zlatého máje. 

Vysvětlí podmínky jeho vzniku a v souvislosti s proměnami jeho redakce bude 

sledovat proměny obsahové i vzhledové. S trochou nadsázky lze říci, že určitým 

znakem politického uvolnění a s ním spojeného otevřenějšího uměleckého 

diskursu byla ve Zlatém máji přítomnost tvorby a osobnosti Jaroslava Foglara. Ten 

se stal po roce 1948 „personou non grata“ a o jeho návrat na pulty knihkupectví se 

časopis v 60. letech do jisté míry zasloužil. V době normalizace z literárního života 

opět zmizel, avšak hned první polistopadové číslo Zlatého máje s ním přineslo 

rozhovor.  

S návrhem na foglarovskou diskuzi v roce 1964 přišel právě Zdeněk K. Slabý, 

který vedl i zmíněné interview. Dvojí znovuobjevení Foglara však samozřejmě 

nebylo jeho jediným odrazem ve Zlatém máji. Naopak, Slabého osobitý přístup 

a tvůrčího ducha lze rozeznat v celém období jeho působení v časopisu. Další část 

práce se proto zaměří právě na Slabého přínos literatuře pro děti a mládež 

a konkrétně na jeho organizační, kritický a autorský profil patrný na stránkách 

Zlatého máje. Jeho pozice v rámci časopisu se měnila spolu se společenskou situací 

a prostřednictvím analýzy jeho příspěvků v rámci časopisu může vzniknout obraz 

vývoje i přínosu Zlatého máje literatuře pro děti a mládež.  

 

Práce využije pro zpracování materiálu metodu kvalitativní analýzy. 

Kvalitativní výzkum se odvíjí od stanovených výzkumných otázek, které je možné 

upravovat a doplňovat v průběhu sběru a analýzy materiálu.3 Taková metoda 

výzkumu je proto poměrně flexibilní. Zkoumání dokumentů, mezi které patří 

nejčastěji psané stopy lidské existence (novinové články, knihy, deníkové záznamy, 

projevy, obrazy, apod.), umožňuje odkrýt vědomé i nevědomé postoje a hodnoty 

                                                           

2 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

3 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 50.  
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jedinců či skupin. Právě analýza dokumentů je vhodná v případě historického 

výzkumu a zahrnuje následující proces: definice výzkumné otázky, definice 

dokumentu a sběr, pramenná kritika a interpretace dokumentů v duchu výzkumné 

otázky.4 Interpretace je významnou součástí historického výzkumu, protože 

pomáhá přiblížit názory, osobnosti a kulturu minulosti, která má vliv na 

současnost. Materiál, který je možno rozdělit na primární a sekundární 

dokumenty, se kontextualizuje (určuje se následnost událostí) a provádí se jeho 

syntéza (výběr, organizace a analýza dokumentů).5  

Pro práci jsem zvolila následující výzkumné otázky: Jak se vyvíjela vnější 

podoba a obsah časopisu Zlatý máj v kontextu s politickými a společenskými 

změnami a pod vedením různých šéfredaktorů? Jaká významná témata se 

v časopisu objevovala a jak souvisela s vývojem teoretické a kritické reflexe 

literatury pro děti a mládež? Jak se ve Zlatém máji projevovala osobnost Z. K. 

Slabého v průběhu jeho působení na různých pozicích? Jakým tématům se Slabý ve 

svých článcích věnoval a jak tato souvisela s jeho spisovatelskou tvorbou pro děti 

a mládež? 

Primární zkoumané prameny zahrnují všechna dostupná vydání Zlatého 

máje. Jde o jednačtyřicet ročníků (1956 – 1997), ve kterých vyšlo celkem 391 čísel. 

Z velkého množství materiálu se práce důkladněji zaměří zejména na témata 

významná v rámci teorie a kritiky literatury pro děti a mládež (nastíněná v úvodní 

kapitole), delší diskuze nebo série článků, dlouhodobé přispěvatele časopisu a také 

texty, které byly signifikantní pro dobu svého vzniku. Sekundární prameny, 

využitelné zejména pro kontextualizaci a výběr primárních dokumentů, tvoří texty 

o dějinách literatury a literární teorii, historické publikace a dílčí studie, které 

o Zlatém máji vyšly v jiných literárních časopisech. Pro druhou část práce pak 

budou primárním pramenem autorské texty Zdeňka K. Slabého, otištěné ve Zlatém 

máji a v dalších sbornících. Nedílnou součástí bude i jeho pohádková tvorba pro 

děti. Potřebný kontext a doplňující informace poskytne také rozhovor se Z. K. 

Slabým, vedený pro potřeby této práce metodou tzv. orální historie.  

 

 

  

                                                           

4 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 132. 

5 Tamtéž, s. 135-137. 
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1. Kulturní a politická východiska 

1.1 Situace v médiích a kultuře od poloviny 50. let 

 

Kultura a kulturní politika měla pro záměry Komunistické strany 

Československa od počátku velký význam. Projevilo se to v zájmu o ostatními 

stranami opomíjené ministerstvo informací6, skrze něž mohla KSČ šířit svoji 

propagandu, a v deklarativních prohlášeních kulturních pracovníků, jež měla 

posílit legitimitu nově vzniklého režimu.7  

Ve vedení země od roku 1948 existovaly dvě linie – vládní a stranická, 

přičemž první se téměř vždy podřizovala té druhé.8 Centralizace pronikla do všech 

oblastí veřejného života. Veškeré kulturní instituce a všechna média vlastnil stát 

a státem povolené společenské organizace. Jakákoli tvůrčí a novinářská činnost 

byla podmíněna členstvím v příslušných svazech. Vydavatelství fungovala pod 

společenskými organizacemi a státními podniky (např. Státní nakladatelství dětské 

literatury). Svaz československých spisovatelů spravoval nakladatelství Český 

spisovatel.9 Do situace na vydavatelské i mediální scéně se v celém období 

existence komunistického režimu výrazně promítalo politické klima. 

Zásadní debaty o kulturně-politické situaci se objevovaly v literárních, 

kulturních i odborných časopisech, kde byla prezentována kulturní politika režimu 

(Tvorba, Kulturní politika, Literární noviny nebo i deník Mladá fronta). Jejich 

významnými přispěvateli byli Jiří Hájek, Ivan Skála nebo Václav Pekárek.10 

V oblasti literární kritiky čeští intelektuálové přejímali zejména východiska 

socialistického realismu, definovaná sovětským ideologem Andrejem A. 

Ždanovem.11  

                                                           

6 Ministrem informací se v první poválečné vládě stal komunista Václav Kopecký, který svými 
náměstky jmenoval významné levicové spisovatele: Ivana Olbrachta, Františka Halase a Vítězslava 
Nezvala [Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Svazek 1 (1945 – 1948). Praha: 
Academia, 2007, s. 31.] 

7 Levicoví spisovatelé se k socialismu přihlásili již před únorem 1948. Oficiální vyhlášení stranické 
linie kultury proběhlo v roce 1949 na I. sjezdu Svazu československých spisovatelů, jehož účastníci 
jmenovali socialistický realismus jako jediný možný umělecký směr a závaznou tvůrčí metodu. 
[Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Svazek 3 (1958 – 1969). Praha: Academia, 
2008, s. 147.] 

8 V oblasti kultury tyto linie reprezentovalo ministerstvo informací v čele s Václavem Kopeckým 
a Kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ, jehož předsedou se stal Gustav Bareš. Jejich odlišné 
názory na směřování kulturní politiky se projevily například spory o charakter poezie nad sbírkami 
Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala nebo Františka Hrubína. [Janoušek, Pavel et al. Přehledné 
dějiny české literatury 1945 – 1989. Praha: Academia, 2012, s. 106.]  

9 Kusák, Alexej. Kultura a komunismus. In: Kocian, Jiří (ed.). Slovníková příručka k československým 
dějinám 1948 – 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 19. 

10 Haman, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Praha: H&H, 1999, s. 115. 

11 Janoušek, Pavel et al. Přehledné dějiny české literatury 1945 – 1989. Praha: Academia, 2012, s. 25-
26. 
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Doboví ideologové chápali kulturu, potažmo literaturu, jako politický 

nástroj určený k přestavbě společnosti, přičemž obzvlášť zdůrazňovali zejména 

kritiku pro její aktuálnost a schopnost ovlivňovat veřejné mínění. Byly jí proto 

přikládány hlavně praktické a didaktické úkoly: usměrňování autorů v duchu 

nároků nové literatury, ovlivňování diskuzí a výchova čtenáře prostřednictvím 

zdůrazňování „vhodných“ či „nevhodných“ děl.12 

Útoky proti nepohodlným autorům se staly typickým znakem prvních let 

existence režimu a vyvrcholily v tzv. pamfletové aféře na Nezvala, kdy redaktoři 

kulturních periodik otevřeně zaútočili na sbírku Veliký orloj i na samotného 

Vítězslava Nezvala.13 Výsledkem těchto kampaní bylo ustavení monopolu stranické 

kritiky, jenž byl zformulován v referátu Ladislava Štolla na konferenci o poezii 

v lednu 1950 a vydán pod názvem Třicet let bojů za socialistickou poezii. Na 

příkladu básnické tvorby Františka Halase zde Štoll pranýřuje existencialismus, 

formalismus a v zápasu o podobu umělecké tvorby vidí zápas o „vyšší společenský 

řád“.14 Štollovy teze jsou považovány za jeden z „nejzřetelnějších projevů 

kulturního stalinismu u nás“.15 

1.1.1 Destalinizace a Pražské jaro (1953 – 1968) 

Počátkem roku 1953 se Klement Gottwald rozhodl řešit problematický 

vztah mezi vládní a stranickou linií řízení. Ty se měly „personálně prolnout“, čímž 

by vznikl de facto jeden stranicko-vládní orgán. V souvislosti s těmito změnami 

bylo zrušeno ministerstvo informací a jeho agendu mělo nadále spravovat 

reorganizované ministerstvo školství a osvěty.16 

                                                           

12 Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Svazek 3 (1958 – 1969). Praha: 
Academia, 2008, s. 139. 

13 Vítězslav Nezval byl v té době prominentním komunistickým básníkem a vysokým stranickým 
funkcionářem a radikálnost některých novinových článků proto stranické vedení vedla k obavám, 
že nemá situaci v kultuře plně v rukou. [Knapík, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém 
a aktéři 1948 – 1956. Praha: Libri, 2006, s. 68.] 

14 Štoll, Ladislav. Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (úryvky). In: Z dějin českého myšlení 
o literatuře 2 1948 – 1958. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, s. 16.  

Formalismus fungoval jako souhrnné označení pro vše, co se byť vzdáleně podobalo 
uměleckému experimentu nebo náročnější umělecké tvorbě. Ministr školství Zdeněk Nejedlý 
termín definoval na již na Sjezdu národní kultury v dubnu 1948 a společně s naturalismem nebo 
surrealismem ho odsoudil jako nelidový. [Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. 
Svazek 3 (1958 – 1969). Praha: Academia, 2008, s. 140.] 

15 Knapík, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948 – 1956. Praha: Libri, 2006, 
s. 70. 

16 Ministrem školství a osvěty se stal člen ÚV KSČ Ernest Sýkora. Václav Kopecký získal funkci 
náměstka předsedy vlády, v jehož pravomoci byl dohled nad ministerstvem školství a osvěty, 
ministerstvem vysokých škol a pracovních sil a dalšími institucemi. V září 1953 se však situace 
znovu proměnila: kulturní politika přešla pod nově zřízené ministerstvo kultury a Václav Kopecký 
se stal znovu jeho ministrem, dokud ho v prosinci následujícího roku nevystřídal Ladislav Štoll. 
[Knapík, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948 – 1956. Praha: Libri, 2006, 
s. 289-302.]  
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Smrt sovětského vůdce J. V. Stalina (16. října 1952), následovaná úmrtím 

Klementa Gottwalda (14. března 1953) neměla velký vliv na směr politiky 

v Československu. Po nástupu Antonína Novotného do funkce prvního tajemníka 

ÚV KSČ se režim opět utužil. Prezidentem se stal dosavadní předseda vlády 

Antonín Zápotocký.17 Ani po XX. sjezdu KSSS v únoru roku 1956 nedošlo 

k viditelným změnám ve smýšlení stranické garnitury. V polovině téhož roku 

proběhlo několik decentralizačních změn, spíše technického rázu – kulturní 

a školská agenda se znovu sloučily pod ministerstvo školství a kultury.18  

Po smrti Zápotockého v listopadu 1957 se prezidentem stal Antonín 

Novotný, který o tři roky později podepsal novou ústavu, jež změnila název země 

na Československou socialistickou republiku (ČSSR).19 Od poloviny 50. let se stále 

častěji objevovala otevřená kritika režimu ze strany významných osobností 

veřejného života. Spolu s hospodářskými problémy tyto tendence vedly až 

k odstoupení Novotného, kterého na zasedání ÚV KSČ v lednu 1968 vystřídal ve 

funkci prvního tajemníka Alexandr Dubček, reprezentující tzv. socialismus 

s lidskou tváří. O dva měsíce později se prezidentem stal Ludvík Svoboda. Všechny 

liberalizující návrhy, které vedení KSČ vyjádřilo v tzv. Akčním plánu, spíše 

pokulhávaly za společenským vývojem. Znovu začaly vznikat dříve zakázané 

spolky, média přinášela otevřenou kritiku politického systému a veřejně se mluvilo 

o jeho změně. Požadavky tzv. Pražského jara shrnul spisovatel Ludvík Vaculík 

v manifestu 2000 slov, který vyšel v Literárních listech 27. června 1968.20 

V oblasti kultury znamenal rok 1953 začátek boje za znovuzískání tvůrčí 

svobody, který ovlivňovala aktuální politická situace. Na jedné straně vznikaly 

nové kulturní časopisy (Host do domu, Kultura, Plamen, Tvář, atd.), z nichž ale 

některé byly po několika letech opět zakázány, ale zároveň se pod ministerstvem 

vnitra ustavila cenzurní instituce pod názvem Hlavní správa tiskového dohledu.21  

V časopisech Host do domu (vycházel od roku 1954) nebo Květen (od roku 

1955) se objevila kritika „štollovského“ dogmatismu předchozích let, například 

v textech Jiřího Brabce, Miroslava Červenky nebo Josefa Vohryzka.22 Nový život 

otiskl příspěvek Jana Grossmana nabourávající dosavadní kritická východiska:  

                                                           

17 Vykoukal, Jiří et al. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: 
Nakladatelství Libri, 2000, s. 375. 

18 Knapík, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948 – 1956. Praha: Libri, 2006, 
s. 303. 

19 Vykoukal, Jiří et al. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: 
Nakladatelství Libri, 2000, s. 380. 

20 Tamtéž, s. 385. 

21 Končelík, Jakub et al. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 139. 

22 Květen byl spolu s Novým životem v roce 1959 zrušen. Předtím proběhla na stránkách Nového 
života a Literárních novin diskuze o nové poezii nad sbírkami Miroslava Floriana Cestou ke slunci 
a Milana Kundery Člověk zahrada širá. Některý kritici (Jaroslav Janů, Z. K. Slabý) ji uvítali, jiní 
varovali před „subjektivním vztahem ke kolektivu“. [Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 
1945 – 1989. Svazek 3 (1958 – 1969). Praha: Academia, 2008, s. 154.] 
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„Mechanická teorie zostřování třídních protikladů vedla automaticky 

k zjednodušené, dogmatické představě vývoje, která pomíjela nebo 

bagatelizovala složité formy, v nichž se vývoj a zápas dvou světových soustav 

společenských a politických projevuje. (...) Komplikovaná problematika se 

zastřela a vývoj se zbrzdil: literatura, která se po okupaci srazila s celým 

souborem otázek, nemohla tyto otázky veřejně a svobodně řešit.“23 

Jan Grossman zde požadoval svobodné a objektivní zhodnocení poválečného 

vývoje a objevení nových možností v literatuře, což je podle něj hlavním úkolem 

kritiky.24 

Na druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956 

spisovatelé kritizovali události předchozích let a předseda Jaroslav Seifert (a spolu 

s ním např. František Hrubín) vystoupil na obranu politických vězňů.25 Na konci 

padesátých let se ideologický nátlak znovu utužil. Jeho nástrojem se měla stát 

revue Plamen, vedená kritikem Jiřím Hájkem. I ta však bojovala proti svému úkolu, 

mj. grafickou podobou.26  

Od počátku šedesátých let literatura stále častěji reflektovala dosud 

tabuizovaná témata z období československého stalinismu. Snahu vymanit se 

z područí strany pak spisovatelé potvrdili na svém IV. sjezdu v červnu 1967, po 

němž sice byli někteří diskutující vyloučeni z KSČ a opět byly zrušeny Literární 

noviny, avšak rozběhnutý proces se již nezastavil.27  

Názorové pole se rozštěpilo a vedle pravověrné marxistické kritiky, kterou 

představoval nově vzniklý Impuls i Kulturní tvorba28, vznikl i silný reformní proud 

mimo jiné při Literárních novinách, časopise Host do domu nebo nově vycházející 

Orientaci. Česká média i literatura se stejně jako celá společnost otevřely světu. 

V časopise Světová literatura, který vycházel již od roku 1956, se zvýšil počet 

nových překladů zahraničních děl, čeští spisovatelé začali být objevováni i mimo 

sovětský blok. 

Spolupracovníci literárních redakcí znovu mohli psát o evropských 

avantgardních směrech, existencialismu i surrealismu. Autoři kolem časopisu Tvář 

                                                           

23 Grossman, Jan. O krizi v literatuře. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 2 1948 – 1958. Praha: 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, s. 319. 

24 Obdobná diskuze s obdobným závěrem proběhla i v polovině šedesátých let v Literárních 
novinách. [Haman, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Praha: H&H, 1999, s. 119.]  

25 Janoušek, Pavel et. al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Svazek 2 (1948 – 1958). Praha: 
Academia, 2007, s. 55.  

26 Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Svazek 3 (1958 – 1969). Praha: 
Academia, 2008, s. 64. 

27 Kusák, Alexej. Kultura a komunismus. In: Kocian, Jiří (ed.). Slovníková příručka k československým 
dějinám 1948 – 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 21. 

28 Časopis vycházel v letech 1963 – 1968 namísto zrušených periodik Kultura (1957 – 1962) 
a Tvorba. Ačkoli měl reprezentovat stranickou názorovou linii, v období Pražského jara se stal 
tribunou reformních názorů, a proto byl po srpnu 1968 zrušen. Nahradila ho opět Tvorba, která 
tentokrát vycházela nepřetržitě až do roku 1991. [Dokoupil, Blahoslav. Tvorba. In: Slovník české 
literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.] 
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(Jan Lopatka, Přemysl Blažíček, Růžena Grebeníčková) upozorňovali na 

přeceňování společenské role literatury.29 Kromě názorové přinesla šedesátá léta 

také žánrovou různorodost: rutinní recenze ustoupily do pozadí a místo nich 

častěji vycházely eseje, rozhovory či diskusní setkání na dané téma.30 

1.1.2 Období normalizace (1969 – 1989) 

Liberální tendence v ČSSR nezůstaly bez povšimnutí. Armády Varšavské 

smlouvy překročily v noci na 21. srpna 1968 hranice republiky a zastavily 

reformační proces. Vedení KSČ v Moskvě pod nátlakem podepsalo souhlas 

s přítomností vojsk a zavázalo se ke konsolidačním opatřením. V dubnu 1969 se 

prvním, resp. generálním tajemníkem ÚV KSČ se stal Gustáv Husák31 

a konsolidační proces dostal jasný směr v dokumentu zvaném Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ.  

Od začátku roku 1970 probíhaly stranické čistky, během nichž KSČ opustilo 

na půl milionu jejích členů, nejvíce z řad umělců, kulturních pracovníků a vědců. 

Protestům většinové společnosti se režim snažil předejít konzumně a sociálně 

orientovanou politikou, která měla zlepšit životní úroveň obyvatel.32  

Od počátku normalizačního období se vytvořila silná opozice, zprvu 

zejména v exilu. Pro domácí disent byl klíčový rok 1975, kdy se v Helsinkách 

konala Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. ČSSR se zde zavázala 

dodržovat lidská a občanská práva. Ačkoli režim závěry této konference včlenil do 

svého právního systému, k jejich naplňování se příliš neměl, na což upozornili 

signatáři tzv. Charty 77.33 Prorežimní skupiny reagovaly na „pobuřující“ dokument 

článkem v Rudém právu nazvaným „Ztroskotanci a samozvanci“ a podpisovou akcí 

vlastní Anticharty.  

Do osmdesátých let vstoupilo Československo ve znamení hospodářských 

problémů a neúčinných snah o jejich řešení. Stárnoucí vedení KSČ odmítalo 

zpomalující ekonomiku jakkoli modernizovat. Výraznější změnu nepřinesl ani 

nástup Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka KSSS v březnu roku 

1985. Režim vsadil na důslednější prosazování „starých“ pravidel a to i přesto, že 

ekonomika se dostávala do stále větších problémů.34 V prosinci roku 1987 

vyvrcholily stranické rozepře odstoupením Husáka z funkce generálního 

tajemníka, kde ho vystřídal Milouš Jakeš.  

                                                           

29 Janoušek, Pavel et al. Přehledné dějiny české literatury 1945 – 1989. Praha: Academia, 2012, s. 195. 

30 Haman, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Praha: H&H, 1999, s. 119. 

31 Prezidentem se Husák stal po odstoupení Ludvíka Svobody v květnu roku 1975 a ve funkci 
setrval až do prosince 1989.  

32 Vykoukal, Jiří et al. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: 
Nakladatelství Libri, 2000, s. 575. 

33 Tamtéž, s. 582. 

34 Tamtéž, s. 591. 
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Na začátku normalizace zaniklo celkem 156 periodik, přičemž šlo většinou 

o týdeníky a měsíčníky.35 Za cenu proměny redakčních kruhů zůstaly na trhu 

některé odborné listy. Hromadné rušení „přežila“ periodika Česká literatura, Naše 

řeč, Slovo a slovesnost, Listy filologické nebo Světová literatura. Prorežimní časopis 

Tvorba byl v roce 1969 znovu obnoven a spolu s Literárním měsíčníkem (od 

r. 1972) se podílel na „očistě“ kulturního života.36 Zavrhl myšlenky i autory 

Pražského jara a snažil se vytvořit nový literární program. Spíše než v návratu 

k tezím socialistického realismu se ale tato tendence projevila v „protěžování 

normalizačních autorit“, zdůrazňování významu režimem schválených autorů 

a funkcionářů a v naprosté ignoraci všech ostatních.37  

Z knihoven byly odstraňovány „nevhodné“ knižní publikace. Do vedení 

tvůrčích svazů se dostali spolehliví funkcionáři, většina osobností, které se aktivně 

podílely na událostech Pražského jara, však nemohla publikovat.38 V době 

normalizace posílil význam exilové a samizdatové tvorby, která jediná 

prezentovala alternativní názory.39  

1.1.3 Sametová revoluce a změny po roce 1989 

Vývoj v sovětském bloku, stejně jako v Sovětském svazu samotném, spolu 

s viditelnými rozepřemi v KSČ a špatnou hospodářskou situací stále více 

aktivizoval veřejnost. Jedním z projevů byly demonstrace u příležitosti 30. výročí 

smrti Jana Palacha v lednu 1989, které byly násilně potlačeny.40 Dne 25. července 

vydaly samizdatové Lidové noviny text petice Několik vět požadujících zastavení 

represí a otevření dialogu mezi představiteli režimu a opozicí. Text podepsalo více 

než deset tisíc lidí. Neschopnost vedení KSČ reagovat na situaci vedla až 

k manifestaci, v níž se 17. listopadu změnilo původně povolené shromáždění, které 

si připomínalo zásah nacistů proti vysokým školám. Pochod byl brutálně potlačen 

na pražské Národní třídě a vyústil v mnoho dalších shromáždění. Opoziční skupiny 

se následně spojily v Občanské fórum, které začalo vyjednávat s rozpadajícím se 

vedením KSČ. Po jmenování nové vlády, ve které poprvé od roku 1948 měli většinu 

                                                           

35 Končelík, Jakub et al. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 215.  

36 Zelinský, Miroslav. Kulturní noviny a časopisy. In: Kocian, Jiří (ed.). Slovníková příručka 
k československým dějinám 1948 – 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 31. 

37 Janoušek, Pavel et al. Přehledné dějiny české literatury 1945 – 1989. Praha: Academia, 2012, s. 314. 

38 Kusák, Alexej. Kultura a komunismus. In: Kocian, Jiří (ed.). Slovníková příručka k československým 
dějinám 1948 – 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 22. 

39 Velkou roli hrály zejména samizdatové (Spektrum, Obsah, Kritický sborník, Vokno a Revolver 
Revue) a exilové časopisy. [Zelinský, Miroslav. Kulturní noviny a časopisy. In: Kocian, Jiří (ed.). 
Slovníková příručka k československým dějinám 1948 – 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2006, s. 32.] 

40 Vykoukal, Jiří et al. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: 
Nakladatelství Libri, 2000, s. 717. 
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nekomunističtí poslanci, se prezident Gustáv Husák vzdal svého úřadu a na jeho 

místo byl 29. prosince 1989 zvolen Václav Havel.41 

Demokratický režim s sebou přinesl změny nejen právní, ale také vlastnické. 

Zákonem č. 86/1990 Sb. byla cenzura označena za nepřípustnou a zároveň bylo 

soukromým subjektům umožněno vydávat periodický tisk.42 Proběhlo odstátnění 

periodik, která přešla do rukou soukromníků (často členů redakcí), některá 

dřívější média byla znovuobnovena (například Lidové noviny, Reportér) a vzniklo 

také množství zcela nových titulů.43 Na druhou stranu ale mnoho titulů, které se 

objevily v této optimistické době, nedokázalo přežít na volném trhu.  

Prorežimní Literární měsíčník i Tvorba zanikly, avšak týdeník Kmen pouze 

změnil své jméno na Tvar. Některé samizdatové, exilové nebo dříve zrušené 

časopisy začaly znovu vycházet (Kritický sborník, Akord, Host, Revolver Revue, ad.), 

avšak mnoho z nich nepřežilo 90. léta.44   

                                                           

41 Vykoukal, Jiří et al. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: 
Nakladatelství Libri, 2000, s. 725. 

42 Končelík, Jakub et al. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 257. 

43 Tamtéž, s. 278-279. 

44 Poláček, Jiří. Současné literární časopisy [výukový materiál]. 2006. 
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1.2 Specifika a vývojové tendence kritiky 

literatury pro děti a mládež 

 

Literatura pro děti a mládež (LPDM) je považována za podoblast literatury 

a často je vymezována v protikladu k literatuře pro dospělé. Jejími cílovými čtenáři 

jsou děti a dospívající od 3 do 16 let a jednotlivá díla jsou často rozdělována dle 

věku čtenářů (např. pro předškolní děti, dospívající). Lze ji také rozdělit podle 

vzniku a to na tzv. intencionální, psanou a adresovanou přímo dítěti, a tzv. 

neintencionální literaturu, která zahrnuje veškerou četbu dětí a mládeže.45 

Ve vývoji kritického přístupu k literatuře pro děti můžeme sledovat 

ustálená témata, ke kterým se teoretici opakovaně vrací a která vyplývají z úkolů 

na ni kladených. Jde zejména o samu podstatu literatury pro děti a mládež a její 

místo v národní literatuře. V Dějinách české literatury proto můžeme číst, že 

„v moderní literatuře zůstává literatura pro mládež vydělená z celku“ a „že ve svém 

souhrnu přizpůsobuje dosažené hodnoty možnostem svých čtenářů, nezřídka je 

rozmělňuje a banalizuje“.46 Přesto však jsou na ni kladeny stále větší nároky, 

zejména v souvislosti s její výchovnou funkcí. Rozpor mezi didaktičností 

a uměleckostí LPDM je další významnou tendencí její teoretické reflexe. Lze přitom 

rozeznat určitý posun a snahu o překonání teze, že umělecká složka by měla být ve 

službách té výchovné.47 Názory všech kritiků se shodovaly, pokud jde o význam 

boje proti kýči a komerčnosti, přičemž ale každý z nich definoval tyto termíny na 

základě dobových východisek.   

1.2.1 Vznik české kritiky literatury pro děti 

Kritický zájem o literaturu pro děti a mládež se v českém kontextu objevuje 

ve dvou navzájem propojených situacích: jednak v období romantismu 

a národního obrození a ve sběratelské činnosti jejich významných představitelů 

(Božena Němcová, Karel Jaromír Erben) a jednak jako součást rozvoje školní 

docházky a s ní spojenou potřebou didaktických materiálů a pomůcek. Sběratelství 

lidové slovesnosti (pohádek, říkadel, písní, apod.) přispělo k tomu, že literatura pro 

děti byla součástí zájmu o národní literaturu, potažmo kulturu jako celek.48  

                                                           

45 Čeňková, Jana et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006, 
s. 12. 

46 Karfíková, Věra. Literatura pro mládež. In: Mukařovský, Jan et al. Dějiny české literatury IV. 
Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 77. 

47 Stejskal, Václav. Cesty současné literatury pro děti. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1960, 
s. 13. 

48 Chaloupka, Otakar. O literatuře pro děti. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 16. 
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Raná literární kritika úzce souvisela s výchovnou a didaktickou funkcí, jež 

byla literatuře pro děti od počátku jejího vývoje přisuzována.49 Již v prvních 

kritických příspěvcích lze vysledovat spojitost lidové četby s literaturou pro 

mládež a nespokojenost s jejím stavem, který nesplňoval mravně-výchovné 

nároky. Mnozí z prvních kritiků LPDM v prvním období pocházeli z řad učitelů 

a duchovních, přičemž obě profese se snoubily v osobě Karla Aloise Vinařického. 

Ten v roce 1829 napsal článek „O nejnovějších spisech českých pro mládež“, 

v němž se literatuře věnoval nejen po stránce obsahové (vyzdvihl ohlasovou 

tradici národní literatury i lidovou tvorbu a vymezil se v duchu obrozenectví proti 

německé literatuře), ale také stylistické (kritizoval např. germanismy a nízkou 

úroveň jazyka).50 S ohledem na vlastní učitelskou praxi zdůrazňoval Vinařický i roli 

dítěte coby kritika literatury, což byl v této době názor ojedinělý. Své teoretické 

názory uplatnil i jako autor – napsal slabikář pro děti i několik sbírek básní.  

Další výraznou kritickou osobností raného období byl Vincenc Zahradník, 

jenž svou teorii o bajkách propojil s osvícenským názorem na výchovu 

a vzdělávání.51 Ke kritice literatury na rozdíl od Vinařického přistupoval 

racionálněji, hodnotil obsah i formu textu a vystupoval proti moralizování. 

První významné teoretické a kritické texty (mj. od výše zmíněných autorů) 

se objevovaly v dobových vychovatelských časopisech, například v Příteli mládeže, 

Časopisu pro katolické duchovenstvo a v Časopisu Českého muzea.52 V druhé 

polovině 19. století se ještě více zdůrazňovala pedagogická rovina literatury pro 

děti a mládež, mj. v periodicích Beseda učitelská, Komenský, Pedagogium, Pokrok 

a dalších.  

Na konci 19. století vznikly při učitelském sdružení Dědictví Komenského 

první systematické snahy o umělecké povznesení literatury a zvýšení úrovně 

umělecké výchovy ve školách. Sdružení vydávalo mj. časopis Pedagogické rozhledy 

(1888 – 1932) a přijalo za své teze teoretika Františka Bartoše, který označil 

lidovou slovesnost za nejlepší pramen literatury pro děti a mládež.53 Na jeho 

předpoklad navázal svou vydavatelskou činností například Václav Tille.  

 

 

                                                           

49 První intencionální knihou pro děti na světě byla encyklopedie Jana Ámose Komenského Orbis 
sensualium pictus (Svět v obrazech, 1658). Ta byla spolu s různými adaptacemi Bible nejrozšířenější 
knihou pro děti na konci 17. a v 18. století. [Čeňková, Jana et al. Vývoj literatury pro děti a mládež 
a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006, s. 13.]  

50 Voráček, Jaroslav. Teoretický a literárně kritický profil tradice obrozenecké (I). Zlatý máj, 1967, 
roč. 11, č. 5, s. 327. 

51 Voráček, Jaroslav. Teoretický a literárně kritický profil tradice obrozenecké (II). Zlatý máj, 1967, 
roč. 11, č. 6, s. 386. 

52 Chaloupka, Otakar – Voráček, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež (I). Zlatý máj, 
1968, roč. 12, č. 1, s. 60. 

53 Karfíková, Věra. Literatura pro mládež. In: Mukařovský, Jan et al. Dějiny české literatury IV. 
Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 77. 
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1.2.2 Revue Úhor a rozvoj levicové kritiky 

Propojení umělecké a vzdělávací funkce přinesly teoretické práce tzv. 

estetickovýchovného hnutí, reprezentovaného na přelomu 19. a 20. století 

například Otakarem Hostinským. Ten zdůrazňoval význam umění (mj. i četby) pro 

celistvý rozvoj dítěte.54 Také vůbec první literárně-kritický časopis, věnovaný 

výhradně tvorbě pro děti, se na LPDM snažil nahlížet i z jiných než didaktických 

hledisek. Pod názvem Úhor ho v lednu roku 1913 založil Otakar Svoboda (později 

ho redigoval Václav František Suk a po něm Dominik Filip).55 Časopis vycházel 

s podtitulem „Pro mládež jen to nejlepší je dosti dobré.“ (citát J. W. Goetha) a dal si 

za úkol povznést a zhodnotit literaturu pro děti a mládež (ukázka obálky viz 

příloha č. 3). Revue byla založena v Habrech u Havlíčkova Brodu a její dosah nebyl 

(zejména z počátku) tak velký, jak by si její autoři přáli.56 Přesto se časopis 

soustavně věnoval například překladové literatuře nebo bojoval proti braku. 

Ačkoli přinesl mnoho cenných poznatků, k literatuře pro děti stále přistupoval 

převážně z pedagogické perspektivy, která nemohla „nahradit soustavný odborný 

literárněvědný a literárněhistorický zájem“.57  

Po vzniku Československa bylo významným počinem autorů kolem Úhoru 

zorganizování 1. sjezdu Přátel literatury pro mládež, který se konal v červenci roku 

1919. Požadavky sjezdu, které shrnul V. F. Suk ve svém referátu, byly zejména 

organizační – patřilo mezi ně založení studijní knihovny LPDM, zakládání knihoven 

pro mládež, vypracování bibliografie a historie literatury, zvětšení rozsahu Úhoru, 

apod.58 V prosinci téhož roku byla založena Společnost přátel literatury pro mládež 

v Republice československé jako součást Masarykova lidovýchovného ústavu. 

Vydávala doporučující seznamy Dobré knihy dětem a založila knihovnu spisů pro 

mládež při pedagogickém Muzeu Komenského, která pod jménem V. F. Suka 

existuje dodnes.59 Na mezinárodním sjezdu knihovníků v roce 1926 v Praze 

zorganizovalo sdružení výstavu dětských knih a pořádalo i vlastní sjezdy týkající se 

otázek literatury pro děti a mládež (např. o jejím vztahu k literatuře pro dospělé, 

o dobrodružném žánru, dívčí literatuře nebo časopisech pro mládež). 

                                                           

54 Chaloupka, Otakar. O literatuře pro děti. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 20. 

55 Václav František Suk v roce 1924 publikoval významnou příručku o vývoji literatury pro děti 
Dětská literatura česká. Kniha shrnuje období od konce 18. století do 20. let 20. století. [Čeňková, 
Jana et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006, s. 18.] 

56 Mencák, Břetislav. Úhor o literárních překladech pro mládež. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 3, s. 180.; 
Svoboda rozeslal na 2000 výtisků vydavatelům, učitelům a knihovnám. Začínal s 350 odběrateli, 
přičemž nejvýše se náklad vyšplhal na 700 výtisků. [Pírek, Zdeněk. Úhor 1913-1944. Zlatý máj, 
1988, roč. 32, č. 2, s. 103.] 

57 Karfíková, Věra. Literatura pro mládež. In: Mukařovský, Jan et al. Dějiny české literatury IV. 
Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 78. 

58 Málek, Rudolf. K historii a theorii naší dětské literatury. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 8, s. 203.  

59 Pedagogické Muzeum Komenského vzniklo v roce 1892 u příležitosti 300. let od narození Jana 
Ámose Komenského. [Pánková, Markéta. Slavnostní shromáždění 28. 11. 2012 – zahajovací řeč. 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (online), 28. 11. 2012.] 
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Ve dvacátých letech se objevil hlubší zájem o čtenáře literatury pro děti 

a mládež a s ním i první psychologické a sociologické výzkumy, které však v té 

době nevynikaly metodologickou propracovaností, ani vědeckou přesností.60 

Tehdy a následně ve 30. letech 20. století se rozvinula levicová i demokratická 

literární kritika. Prvně jmenovaná vycházela zejména v časopisech Čin, Haló noviny, 

Tvorba nebo Index v příspěvcích Bedřicha Václavka nebo Marie Majerové, druhou 

bylo možné nalézt například na stránkách Lidových novin, Rozhledů nebo Úhoru. 

Levicoví kritici vnímali pokrokovou literaturu pro děti a mládež jako prostředek 

k ideologické výchově mládeže a z tohoto hlediska ji také hodnotili.61 Například 

Julius Fučík ve svém článku „O dětské literatuře“, který vyšel v roce 1933 v Haló 

novinách, kritizoval v duchu socialistického realismu klasické pohádky a požadoval 

literaturu, která děti seznamuje s procesem práce, kolektivním úsilím a vědeckým 

uchopením reality.62 Právě levicová kritika 30. let se stala východiskem pro 

následující desetiletí a k textům Fučíka, Majerové nebo Václavka se vracela nejen 

Štěpnice, ale také Zlatý máj (zejména v období normalizace).  

V literatuře bylo možné v této době rozeznat mnohem pevnější provázanost 

s dobovými uměleckými proudy a přesun od čistě pohádkové produkce k literatuře 

„ze života“, kterou ve 30. letech požadovala nejen levicová kritika.63 Kritika 

pokračovala v již otevřených debatách (mimo jiné na Sjezdu spisovatelů 

a výtvarníků pro mládež v roce 1935) a ve snaze odlišit „dobrou“ literaturu od 

„špatné“.64 Václav F. Suk například ve své úvaze vymezil dva typy: 

uměleckovýchovnou knihu oproti zábavné. V Lidových novinách se objevila anketa 

o Alence v říši divů Lewise Carolla, vedly se vášnivé debaty o Karlu Mayovi i verších 

pro děti.65 Na téma vhodnosti knih Karla Maye uspořádala Společnost přátel 

literatury pro mládež setkání, na kterém se proti nim ostře vymezil autor 

dobrodružných románů František Flos. Odmítl „indiánky“ jako bezduché, 

faktograficky nepřesné a povrchní příběhy, které mohou mládež pouze svádět 

k násilí.66 

                                                           

60 Chaloupka, Otakar – Voráček, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež (IV). Zlatý máj, 
1968, roč. 12, č. 4, s. 259. 

61 Jako ideologicky vhodná byla jmenována například díla J. V. Plevy (Malý Bobeš, Kapka vody), 
Vítězslava Nezvala (Anička skřítek a Slaměný Hubert) nebo Václava Řezáče (Poplach v Kovářské 
uličce). [Voráček, Jaroslav. Cesty naší kritiky dětské literatury ve 20. a 30. letech. Zlatý máj, 1961, 
roč. 5, č. 9, s. 396-401.] 

62 Fučík, Julius. O dětské literatuře. In: Seiglová, Naděžda – Zapletal, Zdeněk (eds.). Teorie a kritika 
české literatury pro mládež. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 45-49. 

63 Voráček, Jaroslav. Koncepce literatury pro mládež v teorii a kritice let 1939-1945 (I). Zlatý máj, 
1967, roč. 11, č. 9, s. 603. 

64 V této době vyšlo několik publikací, mj. Úvod do literatury pro mládež (František Bulánek-
Dlouhán, 1937) a Přehled české literatury pro mládež (Jan Petrus, 1937), které poskytovaly žánrový 
přehled soudobé produkce.  

65 Karfíková, Věra. Literatura pro mládež. In: Mukařovský, Jan et al. Dějiny české literatury IV. 
Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 437. 

66 Flos, J. V. Co soudím o Karlu Mayovi. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 9, s. 265. 
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1.2.3 Renesance literatury pro mládež 

Od konce 30. let působil v oblasti kritické reflexe LPDM tzv. brněnský směr 

(František Tenčík, Vladimír Pazourek, František Holešovský, Rudolf Hrdlička, ad.), 

skupina teoretiků sjednocená společným programem a hodnotícími kritérii. Její 

členové přispívali do několika listů, mj. časopisu Komenský (Pazourek), 

Moravskoslezského učitele (rubriku „Literatura pro mládež“ zde redigoval Tenčík) 

nebo příloh Českého učitele a Školských reforem.67 Své teze publikovali ve sborníku 

Literatura pro mládež (1940), shrnujícím jeden rok literární, časopisecké 

i ilustrátorské produkce pro děti. Zde zavedli kritérium tzv. imanentní umělecké 

hodnoty díla, neboli ocenění jeho svébytnosti a výjimečnosti, nikoliv ve srovnání 

nebo v kontrastu s literaturou pro dospělé. Například František Holešovský zde 

poprvé posoudil kresbu v kontextu uměleckého celku knihy.68  

Činnost skupiny se však týkala také ověřování teoretických postulátů 

v praxi. Její členové založili Kruh přátel literatury pro mládež (později pod názvem 

Sdružení pro výchovu mládeže literaturou a uměním), vydávali beletristický 

měsíčník pro děti Moravěnka, podíleli se na brněnském rozhlasovém vysílání nebo 

divadle pro mládež. Pazourek s Tenčíkem také připravili sborník poezie a písní 

Děti rodičům (1940).69  

V roce 1939 vyšla publikace Františka Pražáka Dětská četba a o tři roky 

později Boj o pohádku Jaroslava Freye. K významným teoretickým počinům patřil 

v roce 1941 také sborník Nad Karafiátovými Broučky k 50. výročí jejich vydání.70  

Bedřich Fučík ve své stati O knihu pro mládež (1941) zhodnotil situaci 

v literatuře pro děti a mládež jako každoročně se opakující přehlídku 

podprůměrné tvorby, v níž panuje neujasněnost kritických a teoretických 

požadavků. Podle něj pro dětskou četbu neplatí argument, že čtenáři si brakovou 

knihu žádají, protože děti ještě nemohou mít vypěstovány čtenářské zlozvyky 

dospělých a k vydávání jejich knih je tak nutno přistupovat zcela jinak.71 Znaky 

ideální knihy pro děti (překvapivost, věcná jasnost, hrdinství, láska k pravdě či 

spravedlnosti) nachází Fučík v pohádce, jejíž autor však musí být „básníkem“.72 

Autor se věnoval také ilustraci dětské knihy, v jejíž kritické reflexi odhaluje odpor 

                                                           

67 Voráček, Jaroslav. Koncepce literatury pro mládež v teorii a kritice let 1939-1945 (I). Zlatý máj, 
1967, roč. 11, č. 9, s. 606. 

68 Voráček, Jaroslav. Koncepce literatury pro mládež v teorii a kritice let 1939-1945 (II). Zlatý máj, 
1967, roč. 11, č. 10, s. 661. 

69 Pazourek, Vladimír. Literární skupina brněnská. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 7, s. 447.  

70 Karfíková, Věra. Literatura pro mládež. In: Mukařovský, Jan et al. Dějiny české literatury IV. 
Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 502. 

71 Fučík, Bedřich. O knihu pro mládež. Praha: Nakladatel Václav Petr, 1941, s. 8.  

72 Fučík zde nemyslí básníka jako autora poezie, nýbrž výjimečnou spisovatelskou osobnost. Jako 
příklady takových osobností jmenuje Karla Jaromíra Erbena, Boženu Němcovou, Elišku 
Krásnohorskou, ale také Julea Vernea nebo Roberta Louise Stevensona. [Tamtéž, s. 15.] 
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k novým stylům, jednoznačné preferování realistické kresby, které je podle něj 

„výchovou ke kýči“.73 

Nad literaturou pro děti a mládež se kriticky zamýšlel také František 

Bulánek-Dlouhán, který v knize Novost v písemnictví pro mládež (1943) zkoumal 

životnost nových uměleckých směrů z hlediska historického vývoje literatury 

(např. surrealismu v knize Anička Skřítek a Slaměný Hubert). Ve svých dalších 

studiích se Bulánek věnoval mj. romantismu a osvícenství (1943) nebo poezii 

Josefa Václava Sládka (1945).74   

Hlavním kritickým přínosem Protektorátu (resp. zejména období do roku 

1942) bylo opuštění výchovné a didaktické tendence, která byla nahrazena 

otevřeným přístupem k dílům a hodnocením na základě jejich estetických 

vlastností.75 

1.2.4 Štěpnice ve službách ideologie 

V roce 1944 bylo vydávání Úhoru po jedenatřiceti ročnících zastaveno. 

O dva roky později nastoupil na jeho místo časopis Štěpnice (1946 – 1952), který 

z počátku navazoval na teze rozvinuté brněnskými teoretiky, ale zejména po únoru 

1948 se stal nástrojem socialistické ideologie (ukázka obálky viz příloha č. 3). 

V souladu s novými požadavky časopis prezentoval literaturu pro děti jako nástroj 

výchovy k socialismu, s výraznou společenskou a agitační funkcí, a zároveň 

odsuzoval produkci režimem odmítaných osobností a organizací, například 

skautské časopisy, díla Jaroslava Foglara, a další.76 Umělecká podoba díla (forma) 

byla Štěpnicí chápána jako podřízená jeho společenskému významu (obsahu) a při 

hodnocení knih pro děti docházelo ke značnému zjednodušování a umělé aplikaci 

sovětských vzorů na české prostředí.77   

Časopis vycházel s podtitulem „Kritická revue tvorby pro děti a mládež“ 

(od 3. ročníku jako „Měsíčník pro tvorbu pro děti a mládež“) v rámci Nakladatelství 

práce pod vedením Františka Tenčíka. V letech 1946 – 1947 (časopis kopíroval 

rozvržení školního roku, tj. vycházel od září do června) se ve Štěpnici objevovalo 

široké spektrum témat nejen literárních, ale také z dalších uměleckých oblastí 

(divadlo, rozhlas, film). Pestrou náplň revue tvořily kromě recenzní části i překlady 

ze zahraniční literární teorie a historie nebo medailony spisovatelů. Časopis 

přinesl i některé významné studie, např. Františka Tenčíka o vztahu básníka 

                                                           

73 Tamtéž, s. 28. 

74 Voráček, Jaroslav. Koncepce literatury pro mládež v teorii a kritice let 1939-1945 (II). Zlatý máj, 
1967, roč. 11, č. 10, s. 658. 

75 Voráček, Jaroslav. Koncepce literatury pro mládež v teorii a kritice let 1939-1945 (II). Zlatý máj, 
1967, roč. 11, č. 10, s. 663. 

76 Svoboda, Richard. Štěpnice. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav pro 
českou literaturu AV ČR, 2002. 

77 Chaloupka, Otakar – Voráček, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež (VI). Zlatý máj, 
1968, roč. 12, č. 6, s. 406. 
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k dětské obrazotvornosti nebo Františka Holešovského o ilustraci v knize pro 

mládež.78  

Druhý, víceméně improvizovaný ročník (od listopadu 1948 do června 1949 

vycházela dvojčísla s nízkým počtem stránek) vyšel v nakladatelství Mladá fronta 

a na pozici jeho šéfredaktora se vystřídalo více jmen (např. Jiří Cirkl nebo Oldřich 

Kryštofek). Od třetího ročníku se vrátil František Tenčík a Štěpnici vzalo pod 

patronát SNDK. Časopis se zejména v posledních dvou ročnících (1950 – 1952) 

přiklonil k didaktickému pojetí literatury pro děti a mládež a tzv. výchově uměním, 

přičemž čerpal zejména ze sovětských východisek, která na svých stránkách 

pravidelně otiskoval.79 Praktickým příkladům a metodice literární výchovy byl 

věnován stále větší prostor, zatímco teorie a kritika LPDM ustupovaly do pozadí. 

Recenze si všímaly zejména sovětských autorů a literárně specifická témata se 

objevovala spíše v kratších poznámkách.  

Tematicky časopis navazoval na diskuze předchozích let (např. odmítnutí 

braku), přičemž se stále více orientoval po vzoru levicově orientované kritiky. Jeho 

autoři se soustředili zejména na vymezení společenské funkce literatury pro děti, 

otázku žánrů (protěžování tzv. školní povídky) nebo věkovou přiměřenost 

literatury.  

Snaha o potlačení některých dědictví meziválečné a okupační literatury se 

projevila například v odsouzení Jaroslava Foglara a jeho činnosti v rámci časopisu 

Vpřed. Jeho kreslený seriál Rychlé šípy byl označen jako „usmolený kýč“, ze kterého 

jsou vychovatelé zděšeni.80 Pro kritiku byla Foglarova popularita problémem. 

Odmítala proto jeho tvorbě přiznat jakékoli literární nebo výchovné hodnoty s tím, 

že kazí mládež.81 Jaroslav Foglar dostal prostor k reakci: Štěpnice otiskla jeho dopis 

vysvětlující dlouholeté praktické zkušenosti s výchovou mládeže, citující dopisy 

čtenářů Rychlých Šípů a označující kritický článek za „záměrně opovržlivý a zcela 

nedůstojný časopisu“.82  

Po roce 1948 se časopisy a literatura pro mládež ustavily jako „důležité 

prostředky socialistické výchovy“83 a Foglarův svět byl odsouzen minulosti.84 

Následujících šestnáct let nebyly knihy Jaroslava Foglara vydávány. Podle ohlasů 

ve foglarovské diskuzi Zlatého máje však toto téma i nadále „vřelo pod povrchem“.  

                                                           

78 Čeňková, Jana. Čtyřicet let vzniku Štepnice. Zlatý máj, 1986, roč. 30, č. 2, s. 86.  

79 Sieglová, Naděžda. Sovětská literární teorie v časopise Štěpnice. Zlatý máj, 1984, roč. 28, č. 2, 
s. 115. 

80 al. Ještě jednou Vpřed. Štěpnice, 1946, roč. 1, č. 5-6, s. 180. 

81 Autor článku pod zkratkou J.M.P. tvrdil, že má dokonce zjištěno, že po dvou měsících se až u 70 
procent odběratelů Foglarova časopisu projevuje „živelný odpor k hodnotné literatuře“. [O dobrý 
časopis pro mládež 10-14 letou. Štěpnice, 1946, roč. 1, č. 5-6, s. 170.]  

82 Redakce [Štěpnice]. Redakce časopisu „Vpřed“ odpovídá. Štěpnice, 1946, roč. 1, č. 9, s. 280-281. 

83 Hykeš, P. Funkce časopisu pro děti a mládež. Štěpnice, 1949, roč. 2, č. 6-7, s. 84. 

84 Slabý, Zdeněk K. Časopis „Junáci, vpřed!“. Štěpnice, 1949, roč. 3, č. 1, s. 31.  
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Spojení literární kritiky a výchovy v jednom časopise se ukázalo jako trvale 

neudržitelné. Literární výchova se osamostatnila v časopise Literatura ve škole 

a Štěpnice v roce 1952 zanikla.85  

1.2.5 Roztříštěné mezidobí 

Po zrušení Štěpnice a před vznikem Zlatého máje se neobjevil obdobný 

vůdce na poli kritiky LPDM. To však neznamená, že se tato vůbec neobjevovala. 

Například podle Naděždy Sieglové hrál významnou roli časopis Host do domu, 

který začal vycházet v roce 1954 a často si všímal nejen kritických, ale také 

teoretických otázek v oblasti LPDM.86 Důvodem bylo jeho brněnské autorské 

zázemí a fakt, že do redakce patřili mj. František Tenčík, Vítězslav Kocourek, Jan 

Skácel nebo Josef Kainar. Řada kritiků, kteří se ve svých příspěvcích pokoušeli 

o komplexnější teoretický přístup, se později objevila ve ZM (mj. Jan Trefulka, 

Vladimír Pazourek, Milan Uhde, Zdeněk Kožmín).  

Další prostor pro reflexi byl v měsíčníku Dětská kniha, který mezi lety 1954 

a 1956 vydávalo SNDK. Na jeho tvorbě se opět podílely významné osobnosti 

literární kritiky (Oldřich Syrovátka, Václav Stejskal). Časopis plnil zejména 

informační a propagační funkci. Glosoval a hodnotil nové knihy vydávané SNDK, 

zveřejňoval dobové oficiální projevy i referáty z konferencí týkající se dětské knihy 

a výjimečně zařazoval i odborné stati o LPDM.87   

                                                           

85 Čeňková, Jana. Čtyřicet let vzniku Štepnice. Zlatý máj, 1986, roč. 30, s. 87. 

86 Sieglová, Naděžda. Kritika a teorie literatury pro mládež v Hostu do domu druhé poloviny 
padesátých let. In: Časopis Květen a jeho doba. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Opava: 
Slezská univerzita, 1994, s. 85.  

87 Dokoupil, Blahoslav. Dětská kniha. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav 
pro českou literaturu AV ČR, 2002 [cit. 31.10.2012]. 
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2. Historie Zlatého máje 

2.1 Založení časopisu a první redakce 

 

Přestože v tiráži prvního čísla Zlatého máje (ZM) byl jako vydavatel uveden 

Svaz československých spisovatelů, časopis byl od svého počátku pevně spjat se 

Státním nakladatelstvím dětské knihy.88 To vzniklo v roce 1949 výnosem 

ministerstva školství, věd a umění. Státní nakladatelství mělo být odpovědí na stále 

častější kritiku LPDM, kterou autoři při časopisu Štěpnice řadili nejčastěji do 

kategorie braku a kýče.89 SNDK se stalo monopolním podnikem a zaměřilo se na 

vydávání klasických českých autorů i ideologicky vhodných sovětských knih. Jeho 

situace se změnila až v roce 1952, kdy do funkce šéfredaktora nastoupil Karel 

Nový, a zejména o čtyři léta později, kdy ho v únoru roku 1956 vystřídal literární 

kritik Václav Stejskal spolu se spisovatelem Bohumilem Říhou, jenž se stal 

ředitelem podniku.90  

Oba muži si podle Říhy uvědomovali, že dětské knihy nemohou vycházet 

bez „veřejného hodnotícího hlediska, bez časopisu, který by novou dětskou 

literaturu soustavně kriticky komentoval, bez teorie, která by z nové tvorby 

vyvozovala určité závěry“.91 

Potřeba řešit otázku literatury pro děti a mládež rezonovala i na II. sjezdu 

Svazu československých spisovatelů, kde v druhém dni (23. dubna 1956) 

přednesla svůj referát spisovatelka Marie Majerová.92 Spisovatelka zde kladla 

důraz zejména na klasická díla obrozenecké i pozdější tradice, pranýřovala 

„diletanty“, zamyslela se nad ideálním hrdinou dětské knihy (např. Julius Fučík) 

a dotkla se také tématu dobrodružnosti (stejně jako v dalším referátu při stejné 

příležitosti Adolf Branald). Především však Majerová uvedla:  

„Veškerá naše rozsáhlá původní tvorba pro děti a mládež trpí nedostatkem 

kritické kontroly. Dnes rodiče nemají vodítko. (...) Nemáme zásadní studie 

o dětské literatuře, ani všeobecné, ani dílčí. To je škoda. Pracovníci v oboru 

dětských knih, autoři, výtvarníci i kritikové soudí, že zvláštní časopis pro 

kritiku dětské literatury by mnoho vyřešil. (...) Takový časopis s pevným 

                                                           

88 Od roku 1969 se název nakladatelství změnil na Albatros. Po roce 1989 byl státní podnik 
privatizován a dodnes patří k největším vydavatelstvím LPDM v České republice. [Halada, Jan. 
Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007, s. 33-34.]   

89 Slabý, Zdeněk K. Padesátiletá historie nakladatelství Albatros. Ikaros [online], roč. 3 (1999), č. 5.  

90 Bohumil Říha působil ve SNDK již od roku 1953, kdy se stal členem jeho ediční rady.  

91 Slabý, Zdeněk K. Využívat celý prostor, který je v dětech. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 8, s. 532.  

92 Samotnému sjezdu v této otázce předcházela konference o literatuře pro děti a mládež, která se 
konala v říjnu roku 1955. Hlavní referáty zde přednesli Jaroslav Tichý na téma současné prózy pro 
děti a mládež, Jaroslav Janů o poezii a Ján Poliak o stavu slovenské literatury pro děti a mládež. 
V diskuzích byl mj. nadnesen požadavek vytvoření časopisu pro teorii a kritiku nejen literatury, ale 
všeho umění pro děti a mládež. [Tomeček, Jaromír. Problémy literatury pro mládež musíme řešit 
společně. Host do domu, 1955, roč. 1955, č. 11, s. 505.]  



22 

a spolehlivým jádrem spolupracovníků se pak může stát vítaným rádcem 

každého, kdo tápe v přemíře rozmanitých titulů dětských knih a jejich druhů, 

a ovšem autorů.“93  

K referátu Majerové se postupně vyjádřili další účastníci sjezdu (František Kožík, 

Vladimír Pazourek, Štefan Mihal, Aloys Skoumal, Miloslav Novotný) a situaci 

slovenské literatury pro děti a mládež shrnul Josef Horák. Také v těchto diskusních 

příspěvcích, z nichž některé kritizovaly zúžený pohled Majerové na LPDM 

a zastaralé preferování určitých autorů, se ozývala mj. nutnost vytvořit prostor pro 

teoretickou reflexi, bez kterého diskutující nedovedli představit další vývoj.94  

Hned druhý sjezdový den (24. dubna 1956) byl požadavek Majerové a dalších 

vyslyšen v diskusním příspěvku Bohumila Říhy, jenž se k problematice dětské 

knihy vyjádřil zejména z nakladatelského hlediska. Oprostil se zejména 

v praktických otázkách (např. stran dobrodružné literatury) od idealizování 

Majerové a zakončil sdělením: 

„Hodně si také slibujeme od nového kritického časopisu pro dětskou 

literaturu. Dvě stě titulů, které u nás ročně vycházejí, si tento časopis přímo 

vynucují. Časopis tohoto druhu má u nás dobrou tradici a volání po něm 

zaznívá téměř jednomyslně. Ministr školství soudruh František Kahuda dal již 

k jeho založení zásadní souhlas, zbývá ještě překonat některé ekonomické 

překážky a shromáždit spolupracovníky, jichž se nám naštěstí pro dětskou 

literaturu hlásí dost a dost.“95 

Také Václav Stejskal potvrdil v rozhovoru v prvním ročníku ZM, že očekávání 

spojená s časopisem byla nemalá. Měl zejména pomoci spisovatelům chápat 

pravou specifičnost dětské literatury a přesvědčit je i veřejnost o jejím významu.96  

Časopis vznikal ve spolupráci české a slovenské redakce. Zatímco na české 

straně ho zaštiťovalo SNDK, na slovenské to bylo státní nakladatelství Mladé letá, 

které vzniklo v roce 1950 a stejně jako jeho český protějšek se zaměřovalo na 

literaturu pro děti a mládež.97 Úzký vztah obou národních literatur se od začátku 

vydávání časopisu příliš nereflektoval, neboť byl chápán jako samozřejmý a zcela 

přirozený. Přispěvatelé ZM se k němu obšírněji vyjádřili až v prosinci roku 1969, 

tedy v době po vzniku československé federace, s poznámkou, že uvedené články 

                                                           

93 Majerová, Marie. In: Bauer, Michal (ed.). II. sjezd Svazu československých spisovatelů. Svazek I. 
Praha: Akropolis, 2011, s. 112-113. 

94 Pazourek Vladimír. In: Bauer, Michal (ed.). II. sjezd Svazu československých spisovatelů. Svazek I. 
Praha: Akropolis, 2011, s. 140. 

95 Říha, Bohumil. In: Bauer, Michal (ed.). II. sjezd Svazu československých spisovatelů. Svazek I. Praha: 
Akropolis, 2011, s. 121. 

96 Redakce [Zlatý máj]. Rozhovor se šéfredaktorem SNDK Václavem Stejskalem. Zlatý máj, 1957, roč. 
1, č. 9, s. 272-274. 

97 O nás. Internetové knihkupectvo vydavatelstva SPN – Mladé letá [online], 2012 [cit. 13.12.2012]. 



23 

nejsou „manifestační“, ale dokládají československou vzájemnost v dané oblasti.98 

ZM byl tak od počátku dvojjazyčný a ve své době jediným periodikem, ve kterém se 

do bezprostřední teoreticko-kritické konfrontace dostávaly česká a slovenská 

národní literatura a kde se ustavovaly jejich společné kontury.99 

Podle Říhovy předpovědi vyšlo první číslo Zlatého máje v říjnu roku 1956. 

Redakce časopisu se usídlila přímo v budově SNDK v Praze na adrese 

Staropramenná 12.100 Ujal se ho tvůrčí kolektiv složený z redakční rady, jejímž 

předsedou byl František Hrubín (za českou část) a místopředsedou Ján Poliak (za 

slovenskou část). Dále v ní byli řadoví členové: Erik Kolář, Jiří Kotalík, Vladimír 

Kovářík, Rudo Moric, Hana Ponická, František Tenčík, Jaroslav Tichý. Vedoucím 

(odpovědným) redaktorem se stal František Benhart, literární kritik a překladatel, 

který v časopise působil až do ledna 1958.101  

František Hrubín, jehož výše citovaná stať otevírala první číslo časopisu, se 

ke jménu časopisu vyjádřil velmi poeticky a zavázal se následovat „sládkovskou 

tradici“. Měl tím na mysli první básnickou sbírku pro děti z pera Josefa Václava 

Sládka, která pod názvem Zlatý máj vyšla v roce 1887.102 Jak však píše Benhart ve 

své vzpomínce u příležitosti 15. výročí ZM, výběr názvu byl mnohem prozaičtější. 

Sládkovský název byl jedním z několika možných návrhů a vzhledem 

k redaktorově nerozhodnosti ho nakonec náhodně vybrala jeho manželka.103 

V podtitulu se časopis vymezil jako „Kritická revue umělecké tvorby pro mládež“.  

První ročník výjimečně zahrnoval celkem 13 vydání – od října 1956 do 

prosince 1957. Každé z čísel mělo celkem 32 stran (s průběžným stránkováním)104 

a časopis vycházel v rozměru 23x16 cm, přičemž byl orientován na výšku. Obálku 

s motivem kvetoucích stromů (viz příloha č. 4), stejně jako grafickou podobu 

časopisu, navrhl Milan Hegar.105 Z hlediska grafického i strukturního lze v prvním 

ročníků pozorovat jistou nespořádanost a „rozevlátost“. Text byl lámán do 

jednoho, dvou i tří sloupců, spíše dle aktuální potřeby než ustálené šablony. 

Střídaly se různé velikosti i druhy písma, zejména v titulcích.  

                                                           

98 Chaloupka, Otakar. O nesamozřejmé samozřejmosti. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 10, s. 613-614.; 
Poliak, Ján. Spoločné tradície, spoločné úlohy. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 10, s. 615-620.  

99 Šmatlák, Stanislav. Dvacať rokov Zlatého mája. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 10, s. 651. 

100 Zde redakce sídlila první tři ročníky. Poté se spolu s nakladatelstvím přestěhovala do budovy na 
pražské adrese Národní 14.  

101 Novotný, Vladimír. František Benhart. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995 [cit. 31.10.2012]. 

102 Janů, Jaroslav. Jasná píseň. Zlatý máj, 1956, roč. 1, č. 1, s. 3.  

103 Benhart, František. Metoda LUN, prozrazená přesně po patnácti letech. Zlatý máj, 1971, roč. 15, 
č. 7, s. 454. 

104 Osmé číslo ročníku je číslováno chybně. Obsahuje stejné stránky jako číslo sedmé, tj. 193 – 224. 
Od devátého čísla však stránkování pokračuje správně, tj. od strany 257. 

105 Milan Hegar byl uznávaným pedagogem a odborníkem v oblasti knižní grafiky, plakátové tvorby, 
písma a byl také autorem několika známek. [Fisher, Rudolf. Milan Hegar – Mezi známkou knihou 
a plakátem. Zpravodaj SČSZ [online], roč. 2007, č. 4.] 
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Zvláštní důraz byl kladen na kresbu. Redakční rada ZM vnímala ilustraci 

jako nedílnou součást literatury pro děti a mládež, a proto jí měl být věnován co 

největší prostor nejen přetiskováním kreseb v rámci časopisu, ale také v teoretické 

a recenzní praxi.106 V prvním ročníku vycházela navíc celostránková ilustrační 

příloha – v prvním čísle barevná s ilustrací Jiřího Trnky k Červené Karkulce (autora 

Františka Hrubína), v dalších například Cyrila Boudy k Chodským pohádkám, 

Věnceslava Černého k Jiráskovým Starým pověstem českým nebo Martina Benky 

k Rozprávkam o Jánošíkovi. S fotografiemi ZM v této době pracoval spíše okrajově 

(zejména portréty spisovatelů), jejich systematičtější využití se objevuje až 

v následujících ročnících.  

V prvním ročníku ještě ZM postrádal vnitřní strukturu rubrik, které se 

ustálily později. Své místo měl v časopise pouze obsah na vnitřní straně přední 

obálky a seznam knih, vycházejících v nakladatelství SNDK, na vnitřní straně zadní 

obálky. Pokud byly jednotlivé texty nějak seskupeny, bylo to pouze v rámci 

stejného tématu.  

 

Zpětně byl ZM v prvém ročníku hodnocen jako idylický takřka rodinný 

časopis, vyjadřující se k literatuře pro děti se značnou dávkou patosu.107 Otakar 

Chaloupka hovořil o „apologii dětské literatury“ a „romantickém glorifikování 

dítěte“ jako logickém leitmotivu prvního ročníku časopisu, který musel nejprve 

obhájit své místo v literární teorii a praxi.108 Z obsahového hlediska byly nejvíce 

ceněny jednak články „syntetické“, snažící se kriticky vyjádřit ke stavu literatury 

pro děti (zejména úvodní stať Jána Poliaka „Oprávnená spokojnosť“109), a jednak 

vědecké studie, vyvolávající širší diskuzi.110  

Reflexe zmiňovaly především články Vítězslava Kocourka „Co 

s dobrodružnou literaturou pro mládež?“111 a Milana Uhdeho „K současnému 

dobrodružnému románu“112, které rozvinuly zájem o dobrodružnou literaturu, 

objevující se v různé intenzitě v prvních deseti ročnících ZM. Kocourek ve své stati 

připomněl, že ačkoli byla dobrodružná literatura odsouzena jako „úpadkový žánr“ 

a „ideologický nástroj kapitalismu“ a deset let se jí nikdo soustavně nezabýval, 

patří k nejoblíbenějším žánrům dětí a mládeže. Vyzval proto k objektivnímu 

znovuzhodnocení mj. díla Karla Maye. V devátém čísle mu svými příspěvky 

odpověděli spisovatel Kornel Földvári, literární historik Stanislav Jareš a ředitel 

                                                           

106 Kotalík, Jiří. O výtvarnictví na stránkách Zlatého máje. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 6, s. 185-186.  

107 Šmatlák, Stanislav. Dvacať rokov Zlatého mája. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 10, s. 653. 

108 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 274. 

109 Poliak, Ján. Oprávnená spokojnost. Zlatý máj, 1956, roč. 1, č. 1, s. 6-10. 

110 Kožmín, Zdeněk. O Zlatém máji. Host do domu, roč. 6 (1959), č. 12, s. 574 

111 Kocourek, Vítězslav. Co bude s dobrodružnou literaturou?. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 4, s. 107-
109. 

112 Uhde, Milan. K současnému dobrodružnému románu. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 10, s. 306-308. 
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základní školy J. V. Flos.113 Jarešův příspěvek shrnul argumenty, které byly proti 

Mayovi dříve použity (v době před 2. světovou válkou i poté), a zdůraznil, že pokud 

existují pro mládež nevhodné aspekty jeho knih (nacionalismus nebo 

sentimentální vztah k církvi), mohou je dobří editoři odstranit. Naproti tomu Flos 

vydávání Mayových knih striktně odmítl. 

Další témata, která se během let opakovaně vracela, reflektovaly články 

vymezující specifičnost literatury pro děti a mládež114 nebo mapující stav časopisů 

pro děti115. Těmito a dalšími příspěvky ZM navazoval na předcházející debaty, 

které se vedly mj. na seminářích v Dobříši, konferenci o literatuře pro děti v říjnu 

1955 i na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů. 

Rozsáhlejší teoretické studie doplňovaly v prvním ročníku profily 

významných autorů (např. Josefa Václava Sládka v prvním čísle, řada článků 

o Františku Hrubínovi, Marii Majerové), recenze knih, upozornění na výstavy 

a poznámky k různým počinům v umění pro děti nebo k vydavatelské praxi 

(zejména k oprávněnosti monopolu SNDK116).  

  

                                                           

113 Földvári, Kornel. Hrdinovia bez bázne a hany. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 9, s. 260-262.; Jareš, 
Stanislav. Vraťme mládeži Vinnetoua! Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 9, s. 263-264.; Flos, J.V. Co soudím 
o Karlu Mayovi. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 9, s. 265.  

114 Hájek, Jiří. K otázkám t. zv. „specifičnosti literatury pro mládež“. Zlatý máj, 1956, roč. 1, č. 3, s. 66-
69. 

115 Ditmar, René. Nad loňskými ročníky Ohníčku a Pionýra. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 9, s. 279-281. 
Článek zmínil nedostatek kvalitních povídek a kritizoval také román na pokračování Přátelé 
z Hadonoše (Vladimír Babula). ZM tak navázal na poznámky nadnesené ve dvou příspěvcích z II. 
sjezdu Svazu českých spisovatelů, kde tvrdou kritiku románu přednesl Miloslav Novotný a jeho 
obranu šéfredaktor Pionýra Jiří Hájek. [Novotný, Miloslav; Hájek Jiří. In: Bauer, Michal (ed.). II. sjezd 
Svazu československých spisovatelů. Svazek I. Praha: Akropolis, 2011, s. 340-348.]  

116 J. P. Monopolizácia na ústupe?. Zlatý máj, 1957, roč. 1, č. 7, s. 218-219.  
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2.2 Mezinárodní ambice Zlatého máje 

pod vedením Oldřicha Syrovátky 

 

Od druhého čísla druhého ročníku (1958) vystřídal Františka Benharta na 

místě vedoucího redaktora Oldřich Syrovátka, který zde setrval až do letního 

dvojčísla pátého ročníku (1961). Na rozdíl od Benharta měl s literaturou pro děti 

a mládež řadu zkušeností – v roce 1956 vedl časopis Dětská kniha a pravidelně do 

něj přispíval teoretickými i kritickými pracemi.117 V době, kdy byl ve funkci 

šéfredaktora, se ustálil vzhled a obsah časopisu, rozvinula se již započatá diskuze 

o dobrodružné literatuře a československý literární prostor se otevřel světu 

prostřednictvím „Mezinárodní ankety Zlatého máje“. 

Spolu s šéfredaktorem se pozměnilo složení redakční rady (v tiráži 

označované jako „redakční kruh“). Jejími členy byli František Hrubín, Jiří Kotalík, 

Rudo Moric, Eduard Petiška, Hana Ponická, Ján Poliak, Helena Šmahelová a Jaroslav 

Tichý. Od čtvrtého ročníku (1960) přibyli Jan Červenka, František Holešovský, 

Zlatko Klátik a Václav Stejskal a odešel Jiří Kotalík (podrobně viz příloha č. 1).  

Od září 1958 se redaktorem časopisu stal Zdeněk K. Slabý, jehož působení 

ve ZM se bude podrobně věnovat čtvrtá kapitola této práce. Vystřídal tak 

předchozího redaktora, který nikdy nebyl v tiráži uveden a Slabý ho pouze zmínil 

a nejmenoval ve své vzpomínce na nástup do redakce.118 

Od třetího ročníku časopis také mírně pozměnil svůj podtitul a nadále 

vycházel jako „Kritická revue tvorby pro mládež“. S tím souvisel jeho graficky 

uspořádanější vzhled – sjednocení podoby titulků a fontů (až na výjimky v případě 

významných článků). Autorkou grafického designu a obálky, jejímž hlavním 

motivem byly kresby významných českých ilustrátorů a která tak suplovala 

nepravidelně vycházející celostránkovou obrazovou přílohu, byla Olga Pavalová 

(viz příloha č. 5). Obdobnou obálku s dominantním motivem ilustrace z dětské 

knihy měl ZM i v následujícím třetím ročníku. Autorem jejího návrhu byl grafik 

a ilustrátor Jan Žbánek, grafickou podobu časopisu navrhl František Tručka, který 

v něm setrval až do roku 1962.119 

Ve čtvrtém ročníku vytvořil Žbánek obálku pro Zlatý máj zcela výjimečnou – 

poprvé a naposledy se na její přední části objevila fotografie (kromě šestého čísla 

v roce 1971). Šlo o portrét významného spisovatele, ke kterému byl zpravidla 

připojen větší příspěvek uvnitř časopisu (například František Hrubín nebo Josef 

                                                           

117 Dokoupil, Blahoslav. Dětská kniha. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav 
pro českou literaturu AV ČR, 2002 [cit. 31.10.2012]. 

118 Slabý, Zdeněk K. Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 1, s. 8. 

119 Žbánek i Tručka patřili spolu s Olgou Pavalovou k výtvarné redakci SNDK, která se po roce 1959 
zasloužila o rozvoj ilustrace české dětské knihy. [Slabý, Zdeněk K. Z historie Albatrosu. Dobroslav 
Foll a ostatní. Zlatý máj, 1989, roč. 33, č. 5, s. 307.] 
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Horák, viz příloha č. 7). Tímto krokem redakce podle Oldřicha Syrovátky120 

reagovala na výzvu spisovatele Josefa V. Plevy, který navrhoval, aby ZM vydával 

profily významných spisovatelů a suploval tak neexistenci souhrnné 

encyklopedie.121 Tato osvětová činnost pokračovala rovněž v pátém ročníku, kdy 

však nabrala mnohem odbornější ráz v podobě celistvého kritického pohledu na 

autorskou osobnost.122 Na obálku si zároveň našla cestu autorská kresba 

(ilustrátorky Jany Sigmundové, viz příloha č. 6).  

Systematičtější práce s fotografií v rámci grafické podoby časopisu se 

ukázala od pátého ročníku, kdy byly na jeho stránkách pravidelně otiskovány 

práce významného českého fotografa Viléma Reichmanna z cyklu „Děti“. Neměly 

přitom přímou souvislost s texty, šlo spíše o další rozšíření záběru časopisu, který 

si tak všímal nejen tvorby pro děti, ale také o nich.  

Rozsah i velikost časopisu zůstaly v druhém ročníku stejné – vyšlo deset 

čísel (leden – prosince 1959, kromě července a srpna) po dvaatřiceti stranách. 

Hned v tom následujícím však stoupl počet stránek o šestnáct. Redakce také 

přidala prázdninové dvojčíslo s dvojnásobným rozsahem (96 stran). V této podobě 

pak časopis vycházel až do konce roku 1961.  

Časopis získal od druhého ročníku přehlednou vnitřní strukturu, kterou si 

s krátkodobými či menšími obměnami udržel po většinu své existence. Od prvního 

čísla vycházely všechny recenze v rubrice „O nových knihách“, od třetího pak 

přibyly další dvě rubriky: „Názory a podněty čtenářů“ a „Poznámky – Události“. 

Jejich názvy napovídají i zaměření: první plnila funkci listárny, zatímco druhá 

obsahovala glosy a krátké zprávy o umění pro děti a mládež. Vytvoření stálé 

struktury přineslo časopisu snazší orientaci a přehlednost. 

 

Diskuze o dobrodružné literatuře, kterou započal Vítězslav Kocourek 

v prvním ročníku, se vedla i v druhém. Ačkoli počet článků nelze srovnat s pozdější 

foglarovskou debatou (1964), přesto byla v tomto období zdaleka nejsilnějším 

tématem (čítala více než dvacet příspěvků). Jejím hlavním přínosem bylo 

znovuotevření dosud tabuizovaného tématu, se kterým se zdánlivě vypořádala již 

Štěpnice.123 Základ této polemiky byl obecný (vydávání dobrodružných knih pro 

děti a mládež), avšak články se dotkly i jednotlivých autorů, zejména Jaroslava 

Foglara nebo Karla Maye. Například Bedřich Bösser připomněl, že diskuze 

o Mayovi byla často vedena mimo hranice literární nebo výchovné hodnoty děl, 

                                                           

120 Syrovátka, Oldřich. Okna do světa. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 7, s. 455.  

121 Pleva, J. V. Na další cestu. Zlatý máj, 1960, roč. 3, č. 1, s. 2.  

122 Otakar Chaloupka hodnotil právě tyto statě v pátém ročníku jako nejvýraznější projev koncepce 
a názorů časopisu, přičemž články zároveň suplovaly určitý nedostatek hlouběji pojatých analýz. 
[Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 279.] 

123 Tamtéž, s. 276. 
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kdy se kritika vyjadřovala k morálním pokleskům spisovatele, přičemž takový 

postup není v rámci literární debaty ospravedlnitelný.124  

Redakce zhodnotila v pátém čísle diskuzi jako podnětnou a dobře vedenou, 

ačkoli delší periodicita ZM ji protáhla na více než rok a vydavatelská praxe otázku 

mezitím víceméně vyřešila (v edičním plánu se objevilo větší množství 

dobrodružných knih).125 Na stejném místě bylo právo posledního slova přiznáno 

Zdeňku Heřmanovi, který se diplomaticky vyslovil zejména pro vydávání nových 

dobrodružných románů ze současnosti.126  

Chaloupka uvedl, že od druhého ročníku se „začíná krystalizovat tvářnost 

Zlatého máje“.127 To bylo patrné zejména na pestrosti obsahu, který přinesl více 

žurnalistických žánrů (anketa, rozhovor, glosa) i širší paletu témat. Rozšířily se 

především pohledy do zahraničí, buď prostřednictvím souborných článků, nebo 

překladů. Tento trend předznamenal velkou „Mezinárodní anketu Zlatého máje“, 

jež začala vycházet ve třetím ročníku (1959) a pokračovala do prosince 1960. Šlo 

o jeden z nejvýznamnějších a veskrze pozitivně hodnocených počinů periodika.  

Mezinárodní anketa navazovala na záměr zorganizovat mezinárodní 

konferenci o literatuře pro děti a mládež, což navrhl při své návštěvě v Praze 

sovětský spisovatel Sergej Michalkov.128 Redakce vymezila anketu čtyřmi 

otázkami, přičemž od odpovědí si slibovala zejména prozkoumání stavu dětské 

literatury a vymezení problémů, kterými by se sjezd mohl zabývat. Otázky se 

týkaly 1) stavu literatury pro děti v dané zemi, 2) vlivu braku na tvorbu pro děti 

a mládež, 3) vlastní tvorby a zkušeností s výchovou uměním a 4) názoru na 

uspořádání konference.129 V první části ankety, vydaném v únoru 1959, přinesl ZM 

odpovědi Jiřího Trnky, Ludwiga Renna (NDR), C. S. Lewise (Anglie), Marca Soriana 

(Francie) a Liu Šin-can (Čína).130 V následujících dvou ročnících vyšlo na šedesát 

odpovědí spisovatelů z Albánie, Anglie, Austrálie, Belgie, Bulharska, Číny, Dánska, 

Francie, Holandska, Indie, Itálie, Japonska, Jugoslávie, Korey, Maďarska, NDR, 

                                                           

124 Bösser, Bedřich. Literární a výchovné hodnoty v díle Karla Maye. Zlatý máj, 1958, roč. 2, č. 2, 
s. 52-54. 

125 To ostatně vtipně komentoval i autor Miks ve své „Připomínce do diskuse o dobrodružné 
literatuře“: „Diskutuj, však na paměti maje, / že diskuse své konce maj‘,/ aby se nám totiž ze Zlatého 
máje/ nestal jen – náš zlatý May!“ [Zlatý máj, 1958, roč. 2, č. 2, s. 64.] 

126 Heřman, Zdeněk. Na závěr diskuse o dobrodružné četbě. Zlatý máj, 1958, roč. 2, č. 5, s. 143-145. 

127 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 276. 

128 Původním záměrem bylo uspořádat konferenci Ženevě nebo Bukurešti v letech 1959 nebo 1960. 
Nakonec se však konala až v roce 1964 v Praze. Syrovátka k tomu poznamenal: „Snad mohu říci, že 
úspěch ‚Mezinárodní ankety Zlatého máje‘, kterému se podařilo otevřít okna novému a zdravému 
vzduchu ze světa, byl důvodem k tomu, že světový kongres umělců a pracovníků, věnujících se 
tvorbě pro děti a mládež, se v roce 1964 uskutečnil v Praze. Netřeba snad zvláště podotýkat, že to 
byla tehdy událost do značné míry ojedinělá.“ [Syrovátka, Oldřich. Okna do světa. Zlatý máj, 1971, 
roč. 15, č. 7, s. 456.] 

129 Redakce [Zlatý máj]. Mezinárodní anketa Zlatého máje. Zlatý máj, 1959, roč. 3, č. 1, s. 3.  

130 Mezinárodní anketa Zlatého máje. Zlatý máj, 1959, roč. 3, č. 2, s. 49-58. 
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Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Sovětského svazu a samozřejmě 

Československa.131  

V závěrečném hodnocení ankety vyzdvihla redakce zejména vytvoření 

platformy pro komunikaci mezi zeměmi, odsouzení kýče v literatuře a poukázání 

na rozdílnou nakladatelskou praxi v západních zemích.132 Pro následující 

směřování časopisu měla anketa význam autorský i tematický – řada spisovatelů 

se stala stálými přispěvateli ZM a některá z témat, která zde otevřeli, se objevila 

v následujících ročnících časopisu. Význam ankety nebyl v jejím odborně 

teoretickém přínosu, ale spíše v „přípravě půdy“ pro širší mezinárodní spolupráci 

i systematičtější kritickou práci na domácím poli.133 Otevřenost mezinárodním 

kontaktům lze ilustrovat i faktem, že od pátého ročníku zařazuje ZM k obsahu 

v českém jazyce také názvy vybraných článků v ruštině a francouzštině.  

Počet odborně významných článků a statí rostl spolu s počtem čísel ZM. 

I když kvantitativně stále převažovaly recenze, dílčí poznámky a glosy, od dubna 

1960 se vedla diskuze „Ano i Ne“ o ilustracích, navazující na debatu v rámci Kruhu 

přátel dětské knihy a věnující se konkrétně ilustracím Stanislava Kolíbala ke 

knihám Strom pohádek z celého světa a Druhý strom pohádek z celého světa (Praha: 

SNDK, 1958; Praha: SNDK, 1959).134 Podle Otakara Chaloupky tato diskuze (stejně 

jako v předchozím ročníku debata o kritice literatury pro děti a mládež) upozornila 

na nepevnost argumentů a neujasněnost základních estetických otázek. Pozitivně 

však hodnotil skutečnost, že se otázka vůbec otevřela, protože tím ZM upustil od 

pouhého konstatování faktů a otevřel cestu k polemice.135 Na chabé podloží 

argumentace některých přispěvatelů upozornil ve shrnutí diskuze i Adolf 

Hoffmeister, který zdůraznil, že v době sociologických výzkumů nelze prohlásit, 

zda se kniha dětem líbí či nelíbí pouze na základě dojmů.136  

Ve čtvrtém ročníku dále vycházel také soubor statí k 15. výročí osvobození 

ČSR pod názvem „Patnáct let ČSR a tvorba: Hodnocení a výhledy“. Jednotlivé 

příspěvky byly převážně hodnotícího charakteru a věnovaly se postupně různým 

oblastem umění pro děti a mládež (např. ilustraci, televizi nebo vydávání sovětské 

literatury v Československu137). Obdobné eseje, připomínající režimní výročí 

                                                           

131 Syrovátka, Oldřich. Okna do světa. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 7, s. 456. 

132 Redakce [Zlatý máj]. Na závěr Mezinárodní ankety Zlatého máje. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 12, 
s. 543-544. 

133 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 277. 

134 Té předcházela i výměna názorů nad textem sbírky mezi kritikem Bedřichem Bösserem, který 
v devátém čísle třetího ročníku knihy hodnotil, a oběma autory Vladislavem Stanovským 
(pozdějším šéfredaktorem ZM) a Janem Vladislavem. [Redakce (Zlatý máj). Polemika nad Stromem 
pohádek. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 2, s. 58-59.] 

135 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 278. 

136 Hoffmeister, Adolf. Závěrečné slovo. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 7-8, s. 317. 

137 Branald, Adolf. Nejkrásnější svět. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 1, s. 9-15; Pleskotová, Eva. Televizní 
bilance. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 2, s. 55-57; Genčiová, Miroslava. O ruské a sovětské literatuře pro 
mládež u nás. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 4, s. 155-157. 
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(založení KSČ, květen 1945, Vítězný únor, VŘSR), vycházely v časopisu pravidelně, 

přičemž jejich počet vzrostl zejména v období normalizace. 

Oproti prvnímu ročníku byl Zlatý máj pod vedením Oldřicha Syrovátky 

mnohem pestřejší, uváděl větší množství kratších žurnalistických žánrů a všímal si 

širšího spektra uměleckých odvětví. Na druhou stranu však v každém čísle 

vycházela mezinárodní anketa na místě, kde mohl být prostor pro různorodé 

teoretické a historické statě. Jak však prokázaly následující ročníky, nebyla anketa 

vedena ve snaze zaplnit stránky, nýbrž pro navázání zahraničních kontaktů 

a rozšíření okruhu přispěvatelů. Významný byl také fakt, že v letech 1958 – 1960 

získal ZM vnější i vnitřní podobu, kterou si udržel po většinu své existence.  
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2.3 Modernizace a šedesátá léta ve Zlatém máji 

 

Do šedesátých let vstoupil Zlatý máj ve znamení postupných změn, které se 

nejprve projevily ve složení redakce a posléze i na vzhledu a obsahu časopisu. 

Začal si totiž více uvědomovat nejen spojení literatury s dalšími uměními, což lze 

zřetelně vidět například v rozšíření bibliografie o film, rozhlas, televizi, hudbu 

a divadlo, ale také její místo v rámci literatury celonárodní. Toto vědomí by nemělo 

takovou váhu, kdyby nebylo autorů, schopných ho reflektovat. V sedmém ročníku 

se však již sešel plán a koncepce redakce s připraveností autorských 

spolupracovníků. 

Přitom však zvýšená kritičnost a větší počet polemických střetnutí, které se 

projevovaly od šestého ročníku, nebyly projevem zhoršujícího se stavu literatury. 

Naopak, oba jevy dokumentovaly kvalitativní vzestup teorie i praxe, jež měla nyní 

vyšší nároky než v době apologických počátků časopisu. Osmým ročníkem počínaje 

časopis zatím nejlépe splňoval úkoly, vyplývající z jeho monopolního postavení: 

publikace zásadních teoretických statí, poskytování prostoru pro polemiku, 

pravidelná recenzní činnost a zprostředkovávání informací o kultuře pro děti.138 

Přestože rozšíření záběru časopisu bylo hodnoceno kladně, rezervy byly 

stále patrné. Básník a prozaik Zdeněk Vavřík ve svém diskusním příspěvku na 

setkání časopisu v únoru 1962 upozornil na nedostatek aktivních spolupracovníků 

redakce (většinu práce podle něj dosud dělali „na koleně“ dva redaktoři) a vymezil 

bílá místa v jeho obsahové agendě (teoretické reflexe učebnic nebo rozhlasových 

her).139 

V šedesátých letech se také rozšiřovaly mezinárodní kontakty časopisu a to 

nejen v souvislosti s konáním mezinárodní konference o literatuře pro děti 

a mládež, ale také po roce 1964 s přijetím Československé sekce IBBY, jež 

zahrnovala český Kruh přátel dětské knihy (pozdější Společnosti přátel knihy pro 

mládež) a slovenské Priatelia detskej knihy, do Mezinárodního sdružení pro 

dětskou knihu (International Board on Books for Young People).140  

2.3.1 Tenčíkovo intermezzo 

Oldřicha Syrovátku vystřídal v září roku 1961 v křesle vedoucího redaktora 

František Tenčík, významný literární historik, teoretik a také člen redakční rady 

prvního ročníku ZM. Tenčík byl vedoucím představitelem tzv. brněnské skupiny 

a své práce o literatuře pro děti a mládež publikoval již v Úhoru.141 Vzhledem ke 

svému brněnskému bydlišti řídil Tenčík redakci na dálku. Hlavní organizační 
                                                           

138 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 282-283.  

139 Vavřík, Zdeněk. Improvizace před besedou. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 6/7, s. 272. 

140  Říha, Bohumil. Na kongresu v Madridu. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 12, s. 552.  

141 Pešta, Pavel. František Tenčík. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav pro 
českou literaturu AV ČR, 1998. 
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odpovědnost ležela na jeho zástupci, kterým byl Zdeněk K. Slabý, a na druhém 

redaktorovi básníku Jindřichu Hilčrovi, který do ZM nastoupil od roku 1962. 

Tenčík do pražské redakce dojížděl a od sedmého ročníku, kdy se časopis začal 

tisknout v Brně, naopak pražská redakce jezdila za ním.142 To však vydrželo pouhý 

jeden rok, protože s prosincem 1963 brněnská epizoda ZM skončila a Tenčík zůstal 

pouze členem redakčního kruhu. 

Složení redakčního kruhu zůstalo prakticky stejné, pouze do jeho řad přibyl 

Oldřich Syrovátka a od roku 1962 také překladatelka Agneša Kalinová, divadelní 

dramatik František Pavlíček a znovu se do ní vrátil historik Vladimír Kovářík 

(podrobně viz příloha č. 1). 

Šestý ročník pokračoval v tradici kresby na přední obálce ZM (grafička 

Božena Bruderhansová) a grafický design časopisu získal modernější vzhled. 

V sedmém ročníku ji vystřídal abstraktní motiv (Jiří Hadlač) a grafickou podobu 

navrhl Dalibor Chatrný. Tenčík si spolupráci s oběma brněnskými grafiky 

pochvaloval. Dokázali podle něj díky osobitému přístupu v grafických prvcích 

pracovat se skrytými významy a tvořivou hrou.143 Také v šestém a sedmém 

ročníku se v ZM objevovaly fotografie Viléma Reichmanna, které doplňovaly 

ukázky ilustrací a ilustrační kresby. 

Ačkoli rozměr časopisu zůstal ve dvou Tenčíkových ročnících stejný, počet 

vydání se zmenšil. V letech 1962 a 1963 vyšlo po deseti číslech, přičemž červen 

a červenec, resp. srpen a září, vycházely společně ve formě dvojčísel. Počet stran 

zůstal stejný.  

Časopis od ledna 1962 na krátko opustil svou zavedenou vnitřní strukturu. 

Články nebyly rozděleny do rubrik (např. recenzní), ani jiným způsobem označeny; 

titul recenzované knihy byl uveden zpravidla v úvodním odstavci příspěvku. 

Zůstala pouze tradice kratších zpráv a glos na konci každého čísla. Tato 

nepřehlednost, kdy se obecnější statě, profily i další příspěvky mísily s recenzemi, 

poznámkami a citáty, byla charakteristická i pro sedmý ročník. 

 

Z hlediska obsahu přinesl šestý ročník více změn. Poklesl počet 

recenzovaných knih, kterým však bylo věnováno více prostoru. Časopis tím sice 

ztratil část své informativní váhy, tu ale mohl nahradit komplexnější analýzou 

vybrané knihy. K tomu mu pomáhalo několik metodologických statí a více 

drobnějších poznámek, mimo jiné vedoucího redaktora Františka Tenčíka. 

Souviselo to se snahou vytvořit komplexní estetická kritéria pro LPDM, která by 

byla v souladu a platila i v literatuře pro dospělé. Sedmý ročník poté mohl tato 

kritéria převést do praxe: počet recenzí se opět zvýšil, stejně jako jejich odborná 

                                                           

142 Sám Tenčík hodnotil tento systém jako komplikovaný a neosobní. Absenci kontaktu 
s přispěvateli časopisu se snažil nahrazovat redakčními setkáními, avšak i ta neposkytovala 
dostatečný prostor pro tvůrčí rozhovory. [Tenčík, František. Letmá retrospektiva na žádost 
redakce. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 7, s. 457.] 

143 Tamtéž. 
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úroveň. Zároveň články často překračovaly aktuální potřebu hodnotit dané dílo 

a vyjadřovaly se k obecnějším literárním otázkám.144  

Oba Tenčíkovy ročníky také přinesly sérii rozhovorů, které zprostředkoval 

Jaroslav Dewetter. Jeho respondenty se staly osobnosti z oblasti umění pro děti 

a mládež. V květnu 1962 například časopis přinesl dvojitý rozhovor s Vlastimilem 

Brodským coby Hajajou a Ladislavem Peškem neboli Hajadánem.145 Oba herce 

Dewetter nechal téměř bez přerušování vyprávět o rozhlasových postavičkách a 

tím poskytl obraz produkce pořadu. Rozhovor s Jiřím Trnkou zase doplnily 

obrázky z jeho zápisníku.146 Při setkání se spisovatelem Ludvíkem Aškenazym se 

Dewetter musel vypořádat s jeho mlčením, a proto mezi kusými odpověďmi 

reflektoval úděl žurnalisty, zpovídajícího spisovatele.147 V šestém a sedmém 

ročníku zpovídal například filmového režiséra Eduarda Hofmana, skladatele Karla 

Krautgartnera, loutkoherce Miloše Kirschnera, básníka Josefa Kainara, ředitele 

Divadla Jiřího Wolkera Vladimíra Adámka, dramatika Františka Pavlíčka, herce 

Karla Högera a Jana Wericha, Bohumila Říhu, J. V. Plevu a další. Jeho rozhovory 

byly pokaždé vedeny rozdílným způsobem, reflektovaly povahu respondentů 

a díky precizní formulaci měly i svou literární hodnotu. 

2.3.2 Nový formát a nová vlna Vladislava Stanovského 

Jak již bylo předesláno, prodělal Zlatý máj v šedesátých letech nejen změnu 

vnitřní, ale také vnější. V roce 1964 se z kritické revue v podtitulu stal „Časopis 

o dětské literatuře a umění“, formát se překlopil na šířku a zmenšil. V osmém 

ročníku však nešlo jen o změny kosmetické. Časopis měl nadále ve své koncepci 

klást důraz na část „dětská literatura“ svého podtitulu, neboť podle slov redakce 

k soustavnému sledování ostatních oblastí neměl potřebné odborníky a literatura 

pro mládež častěji splývala s tvorbou pro dospělé. Své monopolní postavení 

v odborné reflexy tohoto odvětví měl obhájit soustavnou recenzní činností 

a poskytnutím prostoru pro diskuzi. Redakce si také předsevzala dávat více 

prostoru slovenské literární teorii a praxi, což mělo pomoci překonat „nezdravou“ 

izolovanost české a slovenské tvorby.148 

Vytyčených úkolů se chopila redakce v čele se spisovatelem Vladislavem 

Stanovským, jenž zde působil od ledna 1964 do června 1968 (poté ho vystřídal 

                                                           

144 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 280-282.
  

145 Dewetter, Jaroslav. Pouze pro dospělé. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 5, s. 210-213. 

146 Dewetter, Jaroslav. Úryvek o věcech, jež by měly znepokojovat. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 6-7, 
s. 260-262. 

147 Dewetter, Jaroslav. Třikrát ano. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 12, s. 535-539.  

148 Redakce [Zlatý máj]. Slušelo by se asi. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 1, s. 42. 
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Zdeněk K. Slabý). Jeho jméno se v časopise objevilo již v souvislosti s polemikou 

nad dvojicí jeho knih (viz výše), avšak k pravidelným přispěvatelům nepatřil.149  

Z redakční rady ZM odešli s osmým ročníkem Agneša Kalinová, Hana 

Ponická a Eduard Petiška a přibyli slovenský literární historik Stanislav Šmatlák, 

spisovatelka Nataša Tanská a bývalý šéfredaktor František Tenčík. V následujících 

letech se rada dále proměňovala, od roku 1966 se jí účastnil například i Bohumil 

Říha (viz příloha č. 1). 

Nejviditelnější změny se dostalo formátu. ZM nadále vycházel ve velikosti 

18,5x20 cm a v orientaci na šířku. V osmém a devátém ročníku si zachoval deset 

vydání se stejným rozsahem stran, avšak od ledna 1966 redakce zrušila dvojčísla 

a stránky rozdělila do celého roku. V tomto roce vyšlo 10 čísel po šedesáti 

stranách, přičemž od ledna 1967 přibylo ještě osm stran navíc. 150 Navíc začal 

vycházet i samostatně číslovaný kulér, většinou o dvanácti stranách.151 Redakce 

zdůvodnila zrušení dvojčísel tím, že jejich vydávání stejně připadlo na příslušné 

měsíce (červen, září), protože školy jako hlavní odběratelé měly v červenci a srpnu 

prázdniny.152 

Obálku a grafickou podobu časopisu navrhoval od roku 1964 malíř a knižní 

grafik Milan Albich. Ten dodal rozevlátému designu ze dvou předchozích let opět 

jasný a přehledný řád. V letech 1964 – 1967 byla dominantní prvkem přední 

obálky ilustrace z dětské knihy (stejně jako v druhém ročníku). Ve dvanáctém 

a třináctém ročníku se potom na přední obálce střídaly kresby s motivem Slunce 

(resp. geometrické tvary) a přibyl výběr z obsahu (viz příloha č. 9).  

Zadní obálka přinesla v osmém a devátém ročníku fotografie různých 

českých i zahraničních fotografů, které se pojily s dalšími uvnitř časopisu. Od 

desátého ročníku pak ZM na zadní obálce otiskoval kresby dětí. Kromě fotografií 

                                                           

149 Zástupcem Stanovského zůstal i nadále Z. K. Slabý (již bez Jindřicha Hilčra), k redaktorovi 
slovenské části Jánu Poliakovi se přidal Peter Čačko. Nově byly rozděleny i funkce redaktora 
výtvarné (Arsen Pohribný) a fotografické části (Josef Prošek), k nimž od desátého ročníku přibyl 
i redaktor zahraniční (Jaroslav Tichý). Od desátého ročníku (1966) se oficiálně změnil vydavatel 
časopisu; nadále byl uváděn Kruh přátel dětské knihy a redakce přesídlila na adresu U Libušiných 
lázní 5 v Praze 4. V listopadu a prosinci 1965 byla přitom krátce uváděna redakce na adrese 
Erbenova 2, Praha 5. Od září roku 1968 uváděla tiráž spolu s Kruhem přátel dětské knihy jako 
spoluvydavatele SNDK. 

150 Zvýšení počtu stran si vyžádalo zdražení o 1 Kčs, čímž cena vydání stoupla na 3 Kčs, celého 
ročníku pak na 30 Kčs. 

151 Kulér je druh barveného tiskového papíru. Praxe tisknout část časopisu na odlišný papír se 
objevila již dříve, například v šestém ročníku obsah a tiráž nebo v sedmém nepravidelně literární 
ukázky a krátké poznámky. Od desátého ročníku se však tento způsob oddělení krátkých příspěvků 
od delších ustaluje a na celou část časopisu je odkazováno jako na „kulér“.    

152 Redakce [Zlatý máj]. Nový, jubilejní desátý ročník Zlatého máje. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 1, 
s. 1(k). Z technických důvodů také redakce zrušila nepravidelně vycházející barevné přílohy. 
Problémy s tiskem některých čísel reflektoval časopis na svých stránkách v září 1968, avšak trvale 
špatnou situaci a komunikaci mezi redakcí a tiskárnou potvrdil v rozhovoru i Z. K. Slabý. [Redakce 
(Zlatý máj). Za ostatní hlasy. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 9, s. 97(k).] 
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a ilustrací z dětských knih, uváděl ZM v této době i další jednotlivé kresby. K těm 

nejvýraznějším patří obrázky na dětské téma Ivana Steigera z května 1968.153  

V letech 1964 – 1966 byla pravidelnou součástí časopisu také beletristická 

příloha, která se soustředila na experimentální nebo neobvyklá díla začínajících 

i zavedených autorů. V roce 1968 zveřejnil ZM román Tajemství velkého náčelníka, 

jehož autorkou byla třináctiletá Jarmila Bednaříková.154 

V roce 1966 oslavil Zlatý máj desáté výročí svého vzniku. S tím souviselo 

nejen otištění citované stati Otakara Chaloupky „Nad deseti ročníky Zlatého máje“, 

ale také vydání novoročenky Vzít osud do svých rukou (Praha: SNDK, 1967) 

a uspořádání „kulatého stolu“ v Dobříši v listopadu 1966. Novoročenka ve formě 

malého sborníku obsahovala třicet odpovědí třiceti spisovatelů z celého světa na 

otázku, co by nyní rádi řekli o dětství a jeho vztahu k literatuře. V Dobříši se mimo 

jiné šéfredaktor Stanovský zmínil o faktorech, které ZM odlišují od ostatních 

literárních časopisů a z nichž první tři jsou charakteristické téměř pro celou dobu 

jeho existence: 1) neoslovuje přímo konzumenty dané literatury, nýbrž její tvůrce 

a zprostředkovatele; 2) nemá institucionální základnu ve formě vědeckého 

pracoviště; 3) má monopolní postavení; 4) věnuje se jediné části československé 

literatury, která má skutečně světový ohlas.155  

 

Nejrozsáhlejší diskuze v historii časopisu dle počtu příspěvků i čtenářských 

ohlasů proběhla v osmém ročníku nad tvorbou Jaroslava Foglara. Obdobné téma 

bylo již otevřeno v prvním a druhém ročníku ZM, avšak zde bylo pole diskuze širší 

(vydávání dobrodružné literatury obecně, Karel May a jeho tvorba) a Foglar 

nedostal prostor k vyjádření.156 V roce 1964 se kritici a zastánci střetli výhradně 

nad jeho dílem, přičemž intenzita a ohlas polemiky měly vliv i na prodaný náklad 

časopisu.157 

Úvodním příspěvkem byla stať Petra Sadeckého „Proč mlčí Jaroslav 

Foglar?“. Autor vyzdvihl účinnost Foglarových výchovných metod, šířených 

prostřednictvím dobrodružných syžetů jeho knih, a srovnal jeho pionýrský oddíl, 

kde byla práce a kamarádství přirozenou věcí, s direktivní nuceností ostatních 

                                                           

153 Uvnitř časopisu byly delší články a statě, zpravidla v první části, lámány do dvou sloupců 
a oživeny různými fonty a grafickou podobou titulků. Další rubriky „Recenze, referáty“, „Glosy, 
poznámky, informace“ a „Z bibliografie“ zabíraly strany po třech sloupcích a jednotlivé příspěvky 
měly pouze drobné titulky. Stejná praxe pokračovala i od desátého ročníku, kdy se pouze všechny 
krátké útvary a bibliografický servis přesunuly do samostatného kuléru.  

154 Slabý, Zdeněk K. K Tajemství velkého náčelníka. Zlatý máj, roč. 12, č. 1, s. 1k. 

155 Stanovský, Vladislav. Dobříš 1966. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 1, s. 2-3. 

156 Oldřich Syrovátka vysvětlil, že ZM v té době obdržel Foglarovu reakci na diskuzi a o objektivní 
posouzení požádal i kritika Bedřicha Bössera. Ani jeden z připravených článků však nevyšel „pro 
vnější mimoredakční administrativní zásah“. Z toho lze soudit, že v roce 1958 byl Foglar stále ještě 
„personou non grata“ literatury pro děti a mládež. [Syrovátka, Oldřich. Na vysvětlenou. Zlatý máj, 
1964, roč. 8, č. 11, s. 495.] 

157 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  
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mládežnických organizací.158 V obdobném duchu se vyjádřil i sám Foglar a to nejen 

v příspěvku „Dejte mně konečně slovo“, ale již v roce 1946 ve Štěpnici (viz kapitola 

1.2.4 této práce).159 Stejné argumenty uvedli i další Foglarovi zastánci, přičemž 

většina z nich zdůrazňovala vlastní zkušenost s působením knih a jednoznačnou 

oprávněnost reedic, popř. vydání nových rukopisů, i kdyby pouze za účelem 

ověření Foglarových výchovných metod v realitě „nového“ státu. Stanislav Jareš, 

Bedřich Bösser nebo Zuzana Ceplová hovořili o Foglarově tvorbě jako 

o specifickém žánru naukově-výchovné beletrie, již je třeba hodnotit stranou 

ostatní tvorby pro děti a mládež.160 Ze sedmnácti příspěvků na dané téma bylo 

celkem deset pozitivních, další dva napsal sám Foglar. Navíc ZM citoval nebo 

parafrázoval desítky dopisů, které vyjádřily obdiv a nostalgické vzpomínky čtenářů 

na jejich dětství s „foglarovkami“.161  

Vladimír Kovářík, Václav Stejskal, Zdeněk Vavřík a Jaroslav Tichý vyjádřili 

ve svých textech veskrze negativní postoj k Foglarově dosavadní tvorbě. Z hlavních 

argumentů převažovala schematičnost postav, repetitivní syžety nebo naivní 

výchovné představy autora, které se nezakládají na skutečné znalosti světa. I tito 

kritici se však většinou vyjádřili pro možnost vydání nových Foglarových rukopisů 

a opětovné posouzení jeho literárních schopností. Negativní vyznění mělo 

i závěrečné slovo Jana Červenky, který namísto shrnutí celé diskuze spíše 

prezentoval další polemický hlas.162 

Celá diskuze byla hodnocena jako jednoznačně prospěšná z „hygienického“ 

hlediska, neboť vyzdvihla na povrch téma, které bylo do té doby tabuizováno. 

Zároveň však redakce byla kritizována a sama přiznala její rozsáhlost, která nebyla 

„zcela úměrná tématu“.163  

V roce 1964 také proběhla výše zmiňovaná mezinárodní konference 

o literatuře pro děti a mládež, která navázala na „Mezinárodní anketu Zlatého 

máje“. Celou událost ZM zhodnotil v článku „Dětská kniha mezinárodně“ a jeho 

přispěvatelé zde také nasbírali materiály pro další texty, vycházející v následujících 

                                                           

158 Sadecký, Petr. Proč mlčí Jaroslav Foglar? Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 3, s. 105.  

159 Foglar, Jaroslav. Dejte mně konečně slovo. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 4, s. 160-163. 

160 Jareš, Stanislav. Jsem pro Foglara. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 8-9, s. 406.; Bösser, Bedřich. Nejde 
jen o Foglara. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 11, s. 498.; Ceplová, Zuzana. Jaroslav Foglar stále aktuální. 
Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 12, s. 542. 

161 Redakce [Zlatý máj]. Čtenáři o Foglarovi. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 10, s. 455-461.; Redakce [Zlatý 
máj]. Čtenáři o Foglarovi. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 12, s. 546-551. 

162 Červenka, Jan. Může být člověk chlapcem nadosmrti? Zlatý máj, 1965, roč. 9, č. 1, s. 12-16. 
Oldřich Syrovátka na stejném místě uvedl, že i s Červenkovým článkem by bylo možno dále 
polemizovat a není tak vhodným zakončením diskuze. Tím bylo spíše avizované vydání Foglarovy 
nové knihy Stráž Řásnovky (vyšla pod názvem Tajemství Řásnovky v r. 1965). [Foglar, Jaroslav – 
Syrovátka, Oldřich. Ještě k závěru foglarovské diskuze. Zlatý máj, 1965, roč. 9, č. 1, s. 17.] 

163 Chaloupka, Otakar. Nad deseti ročníky Zlatého máje. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 283. 
V návaznosti na rehabilitaci spisovatele vznikl v roce 1965 Klub přátel Jaroslava Foglara, který 
redakci ZM a jmenovitě Zdeňku K. Slabému udělil čestné uznání „za uspořádání diskuse o díle 
Jaroslava Foglara“. [Pírek, Zdeněk. O díle Jaroslava Foglara. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 7, s. 77-78k.]  
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číslech (např. „Rozhovory přes kontinenty“ se spisovatelkami Tomiko Inuiovou, 

Andree Clairovou nebo spisovatelem Pierrem Gamarrou).164 Konference položila 

základy pro širší mezinárodní spolupráci časopisu, která na jedné straně přivedla 

do redakčního kruhu zahraniční autory a na druhé umožnila účast Čechů a Slováků 

na konferencích a setkáních po celém světě.165  

Zvýšená kritičnost článků se projevila i v devátém ročníku časopisu a to 

zejména v diskuzi o edici SNDK Střelka, na kterou navazoval i článek Zdeňka 

Heřmana „Kritické sondy i soudy a průběžná inventura“.166 Zatímco Karel Dostál 

v článku „Střelka s růžovými brýlemi“167 upozornil na tendenci redaktorů vydávat 

stále stejné (prověřené) autory, která vede ke stagnaci celé edice, Heřman 

komentoval problém provázanosti praxe a kritiky, kdy se již na vzniku knihy (jako 

redaktoři či autoři odborných posudků) často podílí stejní lidé, kteří ji následně 

hodnotí. Oba články se negativně vyjádřily k zavedené praxi zejména ve SNDK, 

neboť to mělo monopol pro vydávání LPDM (přestože nesoustavně se mu věnovala 

např. i krajská nakladatelství). Kromě výše zmíněných personálně-organizačních 

problémů, se SNDK vyčítaly i věci praktické: nedostatečné kapacity k uspokojení 

poptávky po knihách (170 titulů pro rok 1966168), nevhodná ediční politika 

(vydávání velkého množství novinek na úkor reedic úspěšných knih), neúměrně 

dlouhé výrobní termíny (dva až tři roky od předání rukopisu169).  

V roce 1965 a 1966 ZM navázal na anketní tradici. Kromě menší 

spisovatelské ankety k 20. výročí osvobození se věnoval dětským časopisům. 

„Mezinárodní anketou o dětských časopisech“ reagoval ZM nejen na setkání 

dětských nakladatelství v Polsku téhož roku, ale také na problémovou situaci 

dětských časopisů v ČSSR. Odpovědi na otázky, týkající se podoby a praxe dětských 

časopisů v jednotlivých zemích, jejich problémů a zahraniční spolupráce, měly opět 

posloužit pro setkání redaktorů těchto časopisů, které se uskutečnilo v září 1965 

v Moskvě. V prvním vydání ankety odpovídali redaktoři z časopisů Mateřídouška, 

Pionýr, ABC (všechny ČSSR), Přítel matek a přítel dětí (Japonsko) a Titov Pionir 

(Jugoslávie).170 Z hlavních problémů československých časopisů byl jmenován 

nedostatečný počet titulů, příliš dlouhá periodicita a špatná kvalita. O závažnosti 

problému svědčí i to, že se promítl do dalších periodik (otevřené dopisy 

                                                           

164 Slabý, Zdeněk K. Dětská kniha mezinárodně. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 8-9, s. 337-341.; Krouský, 
Ivan – Svoboda, Jiří V. Rozhovory přes kontinenty. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 10, s. 441-446. 

165 Stálí zahraniční přispěvatelé, Gerhard Holtz-Baumert (NDR), Krystyna Kuliczkowská (Polsko) 
nebo Marc Soriano (Francie), uvádění od ledna 1967 v tiráži časopisu, byli účastníky této 
konference.  

166 Heřman, Zdeněk. Kritické sondy i soudy a průběžná inventura. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 1, s. 7-
11. 

167 Dostál, Karel. Střelka s růžovými brýlemi. Zlatý máj, 1965, roč. 9, č. 8-9, s. 341-345. 

168 Stanovský, Vladislav. Nad plánem SNDK. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 5, s. 244.  

169 Slabý, Zdeněk K. Chudák autor. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 2, s. 13k. 

170 Redakce [Zlatý máj]. Mezinárodní anketa dětských časopisů. Zlatý máj, 1965, roč. 9, č. 4, s. 143-
151. 
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zveřejněné v Literárních novinách) a jednala o něm skupina odborníků v estetické 

komisi ÚV KSČ.171 Jak však připomněla redakce, kromě lepšího zmapování situace 

a možnosti čerpat inspiraci ze zahraničí anketa konkrétní výsledky nepřinesla.172 

V roce 1966 znovu konsternoval mnohé kritiky zájem o knihy Karla Maye, 

když čtenáři rozebrali padesát tisíc výtisků nového vydání během pěti hodin.173 

V pátém, květnovém čísle se Otakar Chaloupka, Vladimír Nezkusil a Jan Šnobr 

znovu vrací k Mayově tvorbě a reagují nejen na knižní vydání, ale také na filmové 

adaptace (1962 – 1965).174 Chaloupka přinesl sociologický rozbor knih, 

vysvětlující jejich úspěch tím, že Karel May bezprostředně naplňoval dobrodružné 

mýty (mýtus hrdiny a exotiky), jež čtenář v textu očekává a je na ně emočně 

naladěn.175 Neaplikoval přitom předem připravená kritéria, která by podle něj May 

nemohl naplnit, ale vycházel z vnitřní podstaty textu a jeho čtenářské reflexe. 

Vladimír Nezkusil se naproti tomu zaměřil na diferenci formy a obsahu, přičemž 

estetická hodnota dobrodružného díla pro něj tkví zejména v prvním řečeném. To 

mu umožnilo odsoudit Mayovy knihy na základě repetitivní dějové skladby i malé 

různorodosti postav.176 Oba dva články ukázaly, jak dalece se posunula teoretická 

reflexe dobrodružné literatury za dobu existence ZM (a úroveň časopisu). Pokud 

v druhém ročníku bylo ještě třeba vyvracet oprávněnost osobních útoků na 

spisovatele, v desátém již autoři statí pečlivěji budovali argumenty a přinesli nové 

pohledy na stále živé téma.  

Novinkou, která se objevila v lednu 1967, byla „Galerie autorů literatury pro 

děti a mládež“. V rámci této nové pravidelné rubriky se objevovaly vždy čtyři 

medailony (slovníková hesla) čtyř spisovatelů, přičemž každý byl graficky upraven 

tak, aby se dal vystřihnout a uschovat. Na jedné straně byla zpravidla fotografie 

spisovatele a na druhé text, shrnující jeho život a dílo. V této podobě vycházela 

galerie až do konce roku 1969, od čtrnáctého ročníku se zmenšil počet medailonů 

na jeden v každém čísle a v září 1970 zanikla rubrika úplně.177 Časopis tak 

navazoval na tradici vydávání spisovatelských profilů (vycházejících v nějaké 

formě od prvního ročníku) a zároveň reagoval na přání, které odběratelé vyjádřili 
                                                           

171 Slabý, Zdeněk K. Situace českých dětských časopisů. Zlatý máj, 1965, roč. 9, č. 6-7, s. 329-330.  

172 Redakce [Zlatý máj]. Na závěr mezinárodní ankety o dětských časopisech. Zlatý máj, 1966, roč. 
10, č. 10, s. 569-570. 

173 Šnobr, Jiří. Vinnetou není. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 5, s. 250. Populárnost „mayovek“ 
komentoval znovu Otakar Chaloupka ve své poznámce o zvláštním vydání barevných fotografií 
z filmů. Hodnotil je jako bulvární komerční praktiku, která je nadto nemorální, neboť rečená příloha 
určená zejména dětem stojí stejně jako dvě dětské knihy (1,30 Kčs). [Chaloupka, Otakar. Nic proti 
Vinnetouovi. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 5, s. 50k.] 

174 Zde je vidět, že ZM i přes měsíční periodicitu nabíral značné zpoždění v reflexi aktuálních 
událostí. Kniha vydaná na konci roku 1965, byla hodnocena o šest měsíců později.  

175 Chaloupka, Otakar. Karel May stále a znovu. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 5, s. 253. 

176 Nezkusil, Vladimír. Předpoklady výchovné síly dobrodružné literatury. Zlatý máj, 1966, roč. 10, 
č. 5, s. 266. 

177 V následujících ročnících ji však nahradily dvě nové: „Mezinárodní slovník spisovatelů“ 
a „Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež“ (viz dále).  
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v průzkumu.178 Na stejném místě čtenáři požadovali také zařazení článků 

z literární historie, což redakce splnila hned v roce 1968 sérií statí Otakara 

Chaloupky a Jaroslava Voráčka „Kontury české literatury pro děti a mládež“, 

uveřejněných k 50. výročí založení Československa.  

 Významnou polemikou jedenáctého ročníku byla série článků reagujících 

na příspěvek Miroslava Procházky „Hledá se hodnej táta“. Autor v něm uvedl 

několik protikladných ukázek z knih pro děti: jedny s postavou otce-tyrana, druhé 

otce-ochranitele. Procházka se přiklonil k pozitivnímu obrazu otce a k realizaci 

citové výchovy prostřednictvím literatury.179 Redakce zde nepostupovala 

obvyklým způsobem; umožnila reagovat na článek ještě před uzávěrkou a ve 

stejném čísle tak lze najít rovněž odpovědi na Procházkův článek. Citovaný 

spisovatel Jan Procházka se hájil, že jeho obraz zlého táty vychází nejen z reality, 

ale i z klasické literatury.180 Obdobně reagoval také druhý citovaný spisovatel Ota 

Hofman.181 Těmto i dalším přispěvatelům do diskuze poskytlo téma prostor pro 

širší zhodnocení nejen stavu literatury, ale zejména stavu společnosti. Například 

Helena Šmahelová se vrátila k době vzniku své knihy Velké trápení (Praha: SNDK, 

1957), jíž se snažila nabourat preferovanou představu o tom, že všechny děti jsou 

šťastné a spokojeně vychovávané v kolektivu ostatních (v kontrastu uvedla vlastní 

zážitky z návštěvy dětského domova).182 Z. K. Slabý napsal: „Zbortily se právem 

staré třídní vztahy, čert je vzal. Ale zbortily se v minulých letech i hluboce základní 

vztahy mezi lidmi: úcta k tomu, kdo něco umí, ocenění člověka, který dovede 

máknout, něha k ženě (…), laskavá, ale pevná ruka nad dětmi.“183 I další autoři se 

vyjádřili v podobném duchu – literatura je obrazem toho, co existuje mimo ni, 

a není dobré pro nikoho (tím méně pro dítě), tento obraz jakkoli deformovat.  

Diskuze o hodném tátovi (její poslední slovo bylo řečeno v březnu 1968) 

patřila k nejzřetelnějším, i když ne jediným, důkazům, že ač byl ZM odborný 

časopis s úzce vymezenou oblastí zájmu, neexistoval ve vakuu a byl spjat s životní 

realitou jak těch, kteří ho tvořili, tak těch, kterým byl určen. Na polemiku o hodném 

tátovi navázala částečně i diskuze o deprivovaném dítěti započatá článkem Nataši 

Tanské.184  

Ve dvanáctém ročníku (1968) vyústily mezinárodní kontakty časopisu 

v přípravu dvou čísel ve spolupráci se zahraničními redakcemi. První z nich 

                                                           

178 Redakce [Zlatý máj]. Klub mladých čtenářů. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 5, s. 288.  

179 Procházka, Miroslav et al. Hledá se hodnej táta. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 2, s. 76-78.  

180 Jan Procházka poněkud sarkasticky dodal: „Ale je skutečně zarážející, že v tolika knihách 
současných autorů je obraz otců jednostranně neradostný. Nedovedu si to vysvětlit. Pochopitelně je 
to zlý nevděk. Přece za všechno, co máme, musíme právě otcům být neskonale vděčni.“ [Tamtéž, 
s. 78] 

181 Tamtéž, s. 78-81. 

182 Tamtéž, s. 83. 

183 Procházka, Miroslav et al. Hledá se hodnej táta. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 2, s. 86. 

184 Tanská, Nataša. Deprivované dieťa čiže Sen zrelom živote. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 2, s. 69-71. 
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(červen 1968) ZM realizoval se sovětským časopisem Dětskaja litěratura.185 Vydání 

se skládalo z příspěvků českých, slovenských i sovětských autorů. Obdobným 

způsobem mělo být koncipováno i prosincové číslo ZM spolu s japonským 

časopisem Nihon dižibóbungakó (Japonská dětská literatura), avšak jeho dokončení 

zabránily události z 21. srpna 1968.186 

Zlatý máj se vzhledem ke své periodicitě a zaměření nevyjadřoval často 

k aktuálním společenským událostem. Přesto jeho dvanáctý ročník dokázal 

zachytit atmosféru Pražského jara, mimo jiné ve dvojici článků spisovatele 

a politika Vojtecha Mihálika („Národ/Kultúra/Dejiny“) a literárního historika 

Zdeňka Heřmana („Řeč o slovech národ, lid, lidé“). Oba příspěvky znovuobjevily 

slovo národ ve všech jeho významech a zdůraznily jeho úzký vztah s kulturou 

(resp. jazykem).187 Poznámka v sedmém čísle také ukázala, že nový redakční 

kolektiv měl velké plány: v duchu doby chtěl ještě rozšířit prostor pro debatu, 

zvýšit čtenářskou atraktivitu prostřednictvím opomíjených žánrů (fejeton, 

interview, reportáž) a pravidelně poskytovat prostor zahraničním 

spolupracovníkům redakce.188 Situace ve ZM se nezměnila přes noc, avšak 

nemohla ani vzdorovat společenským změnám, které se chystaly.  

                                                           

185 Zlatý máj tento měsíčník, který vznikl v roce 1966, na svých stránkách často citoval. Časopis 
fungoval na stejném principu jako ZM, praktickou práci vykonávali redaktoři v čele s šéfredaktorem 
Sergejem Alexejevem, na které dohlížela redakční rada složená ze sovětských spisovatelů. 
Spolupráce obou periodik se prohloubila v době normalizace, kdy bylo pravidelnou součástí 
informační rubriky ZM shrnutí nejdůležitějších statí z aktuálního čísla Dětské literatury. [Motjašov, 
Igor. O časopise Dětskaja litěratura. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 6, s. 61k.] 

186 Celé vydání mělo být na téma pohádek. V desátém čísle byly uvedeny české příspěvky (např. 
Václava Čtvrtka, Otaka Chaloupky nebo Blanky Stehlíkové) a s nimi pohádka japonského 
spisovatele Jošitoma Imaeho. Ostatní japonské příspěvky nestihly včas do Československa dorazit 
a byly zveřejněny až v červnu roku 1970. [Slabý, Zdeněk K. Toto číslo. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 10, 
s. 109k.] 

187 Mihálik, Vojtech. Národ/Kultúra/Dejiny. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č.6, s. 397-399.; Heřman, 
Zdeněk. Řeč o slovech národ, lid, lidé. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 6, s. 427-431. 

188 Slabý, Zdeněk K. Zápisník měsíce. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 7, s. 73-74k.  
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2.4 Na cestě k normalizaci 

 

V září 1968 nastoupil do role šéfredaktora dlouholetý spolupracovník 

časopisu Zdeněk K. Slabý. Jeho organizačnímu pojetí redakce a obsahovým 

změnám se bude podrobně vyjadřovat kapitola 4.1. Kromě Slabého působila 

v redakci Helena Beckerová, kterou později vystřídal Vratislav Kubálek, a na 

slovenské straně Peter Čačko, jehož nahradil Ondrej Sliacky. 

V roce 1969 změnilo nakladatelství SNDK svůj název na Albatros a od dubna 

následujícího roku bylo na vydavatelském postu uváděno spolu se slovenským 

nakladatelstvím Mladé letá a Společností přátel knihy pro mládež (bývalý Kruh 

přátel dětské knihy). V dubnu 1970 také redakce přesídlila na adresu Na Perštýně 

1, Praha 1, kde stál nový Dům dětské knihy, sídlo nakladatelství Albatros.   

Od ledna 1970 vycházel časopis ve formátu A5 (21x14,8 cm) a s orientací na 

výšku. I nadále měl deset čísel ročně (mimo prázdninové měsíce) zpravidla po 

70 stranách.  

Oproti předchozímu grafickému pojetí Milana Albicha bylo nové, které 

vytvořil grafik a ilustrátor Jindřich Kovařík, spíše střídmé a strohé. Uvnitř časopisu 

dominovaly zejména fotografie a to jak portrétní v rámci profilových článků (např. 

Ondřej Neff), tak fotografické série (např. Vilém Reichmann). Kovaříkův návrh 

obálky byl první z celé řady, věnované citátům (viz příloha č. 10). Zatímco ve 

čtrnáctém až šestnáctém ročníku šlo ještě o citáty spisovatelů a odborníků se 

vztahem k literatuře pro děti a mládež, v roce 1974 získaly titulní stranu výňatky 

ze zpráv ÚV KSČ a ÚV KSS.  

Z hlediska vnitřní struktury zůstalo pravidlem, že delší statě a příspěvky se 

nacházely v první, zatímco recenze spolu se slovníkovými hesly v druhé části 

každého vydání. Odpadl však samostatně číslovaný kulér a poznámky, glosy 

a kratší zprávy byly zařazovány v celém časopisu.  

 

V posledním ročníku, kdy časopis svým vzhledem ještě evokoval atmosféru 

šedesátých let, proběhla diskuze o významu kreslených příběhů neboli komiksů 

(comics podle dobového úzu), byla vydána dvě tematická čísla (jedno věnované 

čítankám a druhé dětským časopisům) a ZM se na svých stránkách pokusil 

postihnout význam československé vzájemnosti.  

Vydání „čítankového“ čísla (duben 1969) si podle slov redakce přáli sami 

čtenáři (zejména rodiče a učitelé), kteří byli na besedách a setkáních s kritiky 

rozhořčeni stavem školních učebnic.189 Celé číslo tak ZM koncipoval jako soubor 

statí, ankety a dílčích recenzí o aktuálně používaných čítankách. Obdobně bylo 

sestaveno i číslo o časopisech pro děti (září 1969), které patřily k dlouhodobě 

sledovaným tématům. V něm vyšel mj. příspěvek Stanislava Rudolfa „Chápete 

vůbec, co se stalo?“. Autor v něm uvedl některé z dopisů obdržených redakcí 

                                                           

189 Slabý, Zdeněk K. Toto číslo Zlatého máje. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 4, s. 215.  
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Sedmičky, nového týdeníku pro mládež (vycházel od roku 1968 a odpovídal na 

dlouhodobé volání po časopisu s týdenní periodicitou), a poukázal na intimní vztah 

dětí k jejich oblíbenému listu.190  

Společenská situace roku 1969 místy probleskovala nejen v kratších 

poznámkách, ale i v delších statích. Souviselo to nejen s mezinárodními styky 

časopisu (v dopisu od předsedkyně Japonsko-československé společnosti, 

vyjadřujícím podporu a účast191), ale zejména s jeho česko-slovenskou podstatou. 

Příznačné bylo, že od vzniku periodika, se na jeho stránkách neobjevil článek, který 

by měl potřebu obhajovat společný stát Čechů a Slováků. S rozvířením debaty 

o federalizaci země však takový požadavek vznikl a vydání bylo uvedeno 

poznámkou redakce: „Podstatná část tohoto čísla je věnována kontaktům 

a vztahům české a slovenské dětské literatury. Nejsou to manifestační stránky, 

nýbrž praktický doklad československé vzájemnosti v této oblasti.“192 V tomto 

duchu, který vyzdvihoval výjimečnost obou národních literatur a zároveň 

zdůraznil jejich společné tradice, se nesly dva hlavní příspěvky Otakara Chaloupky 

a Jána Poliaka.193 

Dvacátému výročí Albatrosu bylo věnováno celé lednové číslo 1970. Činnost 

nakladatelství čtenářům přiblížilo ze všech stran: rozhovorem s šéfredaktorem 

Václavem Stejskalem, příspěvky o vydávání dobrodružné, klasické nebo teoretické 

literatury i práci na poli ilustrace. V podobném, avšak slovenském duchu se neslo 

rovněž prosincové číslo 1970, které bylo zasvěceno 20 letům nakladatelství Mladé 

letá.  

Ještě jednu významnou událost připomněl ZM ve svém čtrnáctém ročníku. 

Bylo jí 25. výročí osvobození Československa v květnu 1945 a časopis se mu 

věnoval jednak bilanční statí Otakara Chaloupky a také anketní otázkou položenou 

pětadvaceti respondentům. Chaloupka ve svém příspěvku sledoval zejména vývoj 

LPDM po roce 1945 a jmenoval zvlášť výjimečné spisovatele.194 V anketě se ZM 

ptal různých osobností na to, zda podle jejich názoru vznikaly v literatuře pro děti 

díla s trvalou hodnotou.195 Téměř všichni odpověděli kladně a časopis uveřejnil 

pouze nejzajímavější odpovědi (např. Ladislava Fukse nebo Karla Högera). Zde se 

nabízí srovnání: zatímco v roce 1970 časopis věnoval výročí osvobození dva 

příspěvky, o pět let později o něm psal celý rok. Tendence připomínat významné 

okamžiky režimu (osvobození, založení KSČ, výročí VŘSR) byla patrná po celá 

sedmdesátá léta, přičemž témata i obsah zveřejňovaných článků se velmi často 

opakovaly. Jde o jednu ze zřetelných odlišností od doby, kdy redakce jeden 

                                                           

190 Rudolf, Stanislav. Chápete vůbec, co se stalo? Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 1, s. 21-23. 

191 Redakce [Zlatý máj]. K 50. výročí. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 2, s. 13-14k.  

192 Chaloupka, Otakar. O nesamozřejmé samozřejmosti. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 10, s. 613.  

193 Tamtéž, s. 613-614.; Poliak, Ján. Spoločné tradície, spoločné úlohy. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 10, 
s. 615-620. 

194 Chaloupka, Otakar. Čtvrtstoletí. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 5, s. 282-287. 

195 Redakce [Zlatý máj]. Anketa k 25. výročí ČSSR. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 5, s. 2ob. 
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z článků (přání ke stým narozeninám prozaika Josefa Štefana Kubína) uvedla touto 

větou: „Jistě nám nikdo nezazlívá, že se ve Zlatém máji vyhýbáme tak úzkostlivě 

výročím a jiným podobným příležitostem.“196 

Druhým znakem proměny, která se prosazovala ve čtrnáctém ročníku, bylo 

opakované připomínání tvůrčích vzorů. Profily tvůrčích osobností ZM zveřejňoval 

od prvního ročníku, vždy ale představoval širokou paletu od významných po 

začínající spisovatele i ilustrátory. Od ledna 1970 vycházely rozhovory (mj. 

s Bohumilem Říhou, Helenou Šmahelovou, Františkem Hrubínem nebo Sergejem 

Michalkovem), které pouze předznamenaly následující léta, kdy ZM opakovaně 

přetiskoval celé statě Julia Fučíka, Zdeňka Nejedlého nebo Marie Majerové 

a věnoval až polovinu vydání životnímu jubileu Bohumila Říhy.  

Rok 1971 byl pro Zlatý máj rokem jubilejním. Ačkoli byl v září 1971 již 

vedoucím redaktorem Jiří Lapáček, slavnostní úvodník „Patnáct let“ napsal ještě 

odcházející Zdeněk K. Slabý. Víceméně se v něm vyhnul hodnocení, připomněl 

pouze, s jakou myšlenkou byl časopis založen (v úvodu citovaný František Hrubín) 

a že se za dobu své existence vypracoval natolik, že se mohl stát vzorem dalším 

zahraničním periodikům.197 V tomto i následujících číslech vyšla řada studií 

o kritice a vědeckém bádání v oblasti literatury pro děti. Odlehčeným 

připomenutím jubilea byla série vzpomínek dřívějších šéfredaktorů ZM 

(F. Benharta, O. Syrovátky, F. Tenčíka) na jejich působení v časopisu a „zdravice“ 

partnerských zahraničních listů (např. z Polska, Sovětského svazu, Bulharska nebo 

NDR).  

V září 1971 se také konalo sympozium, na kterém členové redakce, redakční 

rady i zahraniční hosté hodnotili dosavadní působení ZM. Mimo jiné zde znovu 

nadnesli otázku vytvoření stálého vědeckého pracoviště pro zkoumání literatury 

pro děti a mládež, která se většině účastníků jevila jako klíčová pro další teoretický 

růst v této oblasti.198 Referáty z tohoto setkání časopis zveřejnil v následujícím 

ročníku a nastínil tak budoucí vývoj periodika. Bohumil Říha zdůraznil povinnost 

reflektovat etické problémy a usměrňovat literaturu směrem k výchově dítěte.199 

Václav Stejskal se naproti tomu pustil do zhodnocení šedesátých let. Redakci mimo 

jiné vyčetl, že věnovala více prostoru Foglarovi než tzv. nové vlně LPDM a že 

nedostatečně kritizoval „komercializační tendence“ v letech 1968 – 1969 (např. 

kreslené seriály o Tarzanovi). Jako hlavní problém jmenoval to, že ZM postrádá 

„jasnou kritickou koncepci“.200 Tyto názory reflektovaly normalizační návrat 

oficiální kritiky k socialistickým idejím.  

V tomto přechodném období se ZM snažil i nadále poskytovat prostor pro 

různé názory. Činil tak však spíše „bezpečnou“ cestou anketních otázek pro 
                                                           

196 Červenka, Jan. Blah, kdo je takovým boháčem! Zlatý máj, 1964, roč. 8, s. 447.  

197 Slabý, Zdeněk K. Patnáct let. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 7, s. 424-428. 

198 Matějovicová, Milada. Sympozium Zlatého máje. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 10, s. 639-644. 

199 Říha, Bohumil. Prostor pro angažovanou literaturu. Zlatý máj, 1972, roč. 16, č. 1, s. 11-13. 

200 Stejskal, Václav. Spolubojovník dětské literatury. Zlatý máj, 1972, roč. 16, č. 1, s. 13-18. 
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předem vybrané respondenty na předem zadané otázky (viz výše zmíněná anketa 

ke 25. výročí osvobození). V patnáctém ročníku přinesl anketu s příznačným 

názvem „V souladu s dobrými tradicemi“ s vedoucími nakladatelství, která se 

zabývala literaturou pro děti a mládež. Na otázky o jejím stavu, reediční praxi 

a vlastních plánech v dané oblasti zveřejnil ZM celkem pět odpovědí (Albatros, 

Svoboda, Olympia, Panton, Mladé léta). Anketa souvisela mimo jiné s novou 

úpravou organizace vydávání dětských knih. Ačkoli monopol Albatrosu byl koncem 

60. let omezen, mělo toto nakladatelství nadále hrát roli gestora LPDM, což 

potvrdili v rozhovoru Karel Boušek a Jan Kristek z ministerstva kultury.201 

  

Jiří Lapáček, nejdéle působící šéfredaktor ZM, zaujal své místo v září roku 

1971 a vydržel na něm téměř dvacet let, až do března roku 1990. Během této doby 

se časopis musel vyrovnávat s nelehkou atmosférou normalizace, což se viditelně 

odrazilo zejména na jeho obsahu. Přestože stále zachovával věrnost literatuře 

a umění pro děti a mládež, na otištěných příspěvcích byla vidět menší tematická 

i žánrová různorodost.202 Ubylo na polemičnosti a kritičnosti glos, znatelně se 

snížilo množství diskusních textů a vzrostl počet tendenčně laděných článků 

k nejrůznějším režimním výročím. Zdůrazňování tvůrčích vzorů se projevilo 

v pravidelném otiskování odborných textů a citátů Julia Fučíka, Zdeňka Nejedlého, 

Bedřicha Václavka a dalších.203 Vzrostl také počet příspěvků odkazujících 

k výchovné funkci literatury pro děti a mládež. Zároveň v 70. a 80. letech posílila 

slovenská redakce, která početně i odborně nahradila české autory, kteří se kvůli 

svým názorům na konci 60. let ocitli „v nemilosti“.  

Organizace redakce se oproti přístupu Z. K. Slabého opět zjednodušila. Byl 

zrušen redakční aktiv, kruh stálých zahraničních spolupracovníků a posílila role 

redakční rady. Tu zaštiťoval svým jménem národní umělec Bohumil Říha (později 

s Rudo Moricem), její plné složení však tiráž několik let vůbec neuváděla.  

                                                           

201 Slabý, Zdeněk K. V souladu s dobrými tradicemi. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 5, s. 293. 

202 Pestrost žánrových forem i přesto vyzdvihl sovětský časopis Dětskaja litěratura při hodnocení 
ZM v letech 1972 a 1973. [Redakce (Zlatý máj). Dětskaja litěratura o ZM. Zlatý máj, 1974, roč. 18, 
č. 7, s. 461.] 

203 Například u Zdeňka Nejedlého příspěvky opakovaně zdůrazňovaly platnost jeho tezí i pro 
současnou tvorbu: stať „Živý odkaz Zdeňka Nejedlého“ (Zdeněk Zapletal), přetisk kapitol 
z Nejedlého knih v antologii „Tradice a současnost“, nebo poznámka u příležitosti nedožitých stých 
narozenin „Dílo stále živé“ s ukázkou Nejedlého textu „O realismu pravém i nepravém“.  
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2.5 Od výročí k výročí s Jiřím Lapáčkem 

 

V lednovém čísle roku 1977 se redakce přihlásila k normalizačnímu 

programu tímto prohlášením:  

„Redakce Zlatého máje se připojuje se vší upřímností a odpovědností 

k prohlášení výborů Čs. uměleckých svazů. Její pracovníci si jsou dobře 

vědomi důležitosti a výchovné působivosti hodnotné dětské literatury – ať už 

klasické nebo nově vznikající – pro postupné vytváření občanského vědomí 

našich dětí, pro upevňování citové základny jejich socialistického vlastenectví 

a pro podporu tvůrčích sil nastupujících generací ve prospěch socialismu 

v naší vlasti. V tomto smyslu budou pracovníci redakce Zlatého máje usilovat 

o uplatňování a rozvoj české i slovenské dětské literatury pozorně, účinně 

a trvale.“204  

ZM navíc dění konce 60. let odmítl již před tímto prohlášením, v dílčích textech 

nebo zveřejněním referátů z ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů.205 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se situace do jisté míry 

uvolnila. Časopis změnil svou zavedenou podobu a u příležitosti pořádání 

17. kongresu IBBY do jeho obsahu znovu pronikly texty, sledující literaturu zemí 

mimo sovětský blok. Koncem 80. let se již zřetelně projevily kritické hlasy 

a diskuze nad ediční politikou žádala konkrétní změny.  

 

Jiří Lapáček byl v době svého působení ve ZM spíše organizačním 

pracovníkem. Na rozdíl např. od Františka Tenčíka nebo Zdeňka K. Slabého mnoho 

textů sám nepublikoval. Přesto měl k literatuře pro děti blízko, byl mj. 

spoluautorem komiksových příběhů Otazníky detektiva Štiky, které vycházely 

v časopisu Ohníček.206 V redakci s ním do února 1972 spolupracoval Z. K. Slabý ve 

funkci zástupce šéfredaktora. Slovenskou část měl na starost Ondrej Sliacky, 

dlouholetý spolupracovník ZM.  

V době normalizace posílila (alespoň dle tiráže) role redakční rady, která 

řídila celý časopis. Skládala se z následujících členů: ilustrátorka Gabriela Dubská, 

Otakar Chaloupka, literární teoretik Milan Jurčo, Vratislav Kubálek, Lýdia 

Kyseľová, Rudo Moric, Václav Stejskal, František Tenčík a Jaroslav Voráček. Jejím 

předsedou byl Bohumil Říha. V tomto plném složení byla rada uvedena naposledy 

                                                           

204 Redakce [Zlatý máj]. Redakce Zlatého máje. Zlatý máj, 1977, roč. 21, č. 1, s. 2.  

205 ZM přetiskl referáty tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka, předsedy svazu Jana Kozáka a diskuzní 
příspěvky Bohumila Říhy, Vladimíra Pazourka a Václava Stejskala. Říha a Pazourek hovořili 
zejména o vztahu spisovatele ke skutečnosti, jehož východiskem by měla být tvorba v intencích 
socialistického realismu. Stejskal naproti tomu reflektoval vývoj kritiky v 60. letech v podobném 
duchu jako na výše zmíněném sympoziu ZM v roce 1971. [Fojtík, Jan et al. Literatura do služeb 
socialismu – do služeb člověka. Zlatý máj, 1972, roč. 16, č. 8, s. 506-511.] 

206 Fencl, Ivo. Osobnost: Kousky Jiřího Kalouska. Neviditelný pes [online], 19. června 2012 [cit. 
20.11.2012].  
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v lednu 1973, poté se již jména členů v časopise nezveřejňovala (až na jejího 

předsedu Bohumila Říhu a od června 1977 Rudo Morice jako místopředsedu rady; 

viz příloha č. 1).  

Od roku 1973 byl časopis spoluvydáván nakladatelstvími Albatros a Mladé 

léta. Tento stav však nebyl ničím novým, de facto ZM od počátku spadal pod SNDK, 

pouze nyní tuto skutečnost reflektovala i jeho oficiální tiráž. V Domě dětské knihy 

působilo nejen nakladatelství Albatros, ale také jeho knihkupectví, divadlo 

a galerie. Blíž k centru literárního dění časopis začal více upozorňovat na výstavy 

i divadelní představení Klubu Albatros (založen roku 1970207) a zároveň 

poskytovat značný prostor pro prezentaci samotného nakladatelství (rubrika 

„Z rukopisů Albatrosu“, články ředitelů Jaroslava Beránka, Eugena Černého).208   

Autorem grafické podoby časopisu byl po celá sedmdesátá, osmdesátá 

i většinu devadesátých let ilustrátor Jindřich Kovařík. V 17. ročníku (1973) 

všechny obálky spojil motivem Slunce, které podle vlastních představ nakreslili 

různí čeští ilustrátoři. Podobně ztvárnili v roce 1979 téma Mezinárodního roku 

dítěte (viz příloha č. 11). K doslovnějším Kovaříkovým návrhům patřily obálky 

s citáty známých osobností (viz výše a příloha č. 10). V letech 1970 – 1978 se 

vnitřní podoba časopisu nijak neměnila ani nevyvíjela. Časopis téměř nepracoval 

s ilustračními kresbami (ojediněle se objevují od roku 1977, např. na stránce 

obsahu), fotografie byly většinou portrétní (doplňovaly rozhovory a profily 

spisovatelů), nebo zpravodajské (u reportáží z výstav či konferencí).  

ZM vycházel až do roku 1978 ve formátu A5, od červnového čísla roku 1971 

se počet stran ustálil na 72, přičemž glosy, informace a cizojazyčné resumé stále 

vycházely v samostatně číslovaném kuléru o 8 stranách.  

 

Také v sedmdesátých letech byl obsah ZM rozdělen mezi teoretické 

a historické statě, recenze a kratší útvary (glosy, zprávy). Stálou rubrikou byl 

„Rozhovor Zlatého máje“, přičemž mezi lety 1973 – 1977 ho zpracovával Karel 

Hvížďala, po kterém přebral pomyslnou štafetu Ondřej Neff. Respondenty těchto 

rozhovorů byli čeští spisovatelé, literární teoretici, historikové i pracovníci 

nakladatelství a ZM jimi navazoval na tradici Dewetterových rozhovorů z 60. let. 

K „Mezinárodnímu slovníku spisovatelů“ se od září roku 1972 přidal „Slovník 

slovenských spisovateľov pre deti a mládež“ připravovaný slovenskou částí 

redakce, který vycházel až do konce roku 1978 a předznamenal vydání 

stejnojmenného knižní publikace. 

Kromě toho se s každým novým ročníkem dalo spolehnout na připomenutí 

významných událostí knižní roku (Mezinárodní den dětské knihy, Mezinárodní 

měsíc knihy, kongres IBBY, předávání cen Albatrosu, resp. Mladých let), přičemž 

                                                           

207 Slabý, Zdeněk K. Divadlo + galerie = Klub Albatros. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 4, s. 271-275. 

208 Propagační aktivity Albatrosu (případně Mladých let) se dostaly také na obálku ZM. Mezi lety 
1975 – 1978 zabírala přední stranu vždy ilustrace z nově vycházející knihy, ke které se vázala 
i ukázka z textu uvnitř (viz příloha č. 5). 
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tato činnost byla mnohem komplexnější a bylo jí věnováno více prostoru, než 

v minulých letech. Nejen knihou byl živ člověk, a proto ZM hledal stále nové cesty, 

jak do svého obsahu zapracovat významná výročí, kterým se v minulých letech 

snažil spíše vyhýbat. Typickou formou byla řada bilančních statí, hodnotících 

historický vývoj a připomínajících „klasiky“ dětské literatury, a anketa na podobné 

téma (uvnitř časopisu i na obálce). Plodným autorem těchto textů se ukázal být 

Jaroslav Voráček, který zpracoval hned dvě rozsáhlé studie, vydávané na 

pokračování k 30. výročí osvobození republiky („Tradice a současnost“) 

a k 30. výročí Vítězného února („Tradice a současnost české literatury pro 

mládež“).  

První z nich měla připomenout významné kritiky a teoretiky 30. let, neboť 

ačkoli vývoj po roce 1945 na ně přímo navazoval, „krizové období 60. let“ tuto 

kontinuitu narušilo.209 Jednotlivé příspěvky tedy uváděly nejvýznamnější 

teoretické a kritické studie Zdeňka Nejedlého, Bedřicha Fučíka, J. V. Plevy, S. K. 

Neumanna, Marie Majerové, Bedřicha Václavka a dalších, většinou krácené 

a s Voráčkovým komentářem. „Tradice a současnost české literatury pro mládež“ 

pak navázala analýzou vývoje literatury od roku 1945 po současnost (1977), 

přičemž první část poskytla rovněž úvod do literatury meziválečné.210 Celá studie 

sledovala vývoj literatury pro děti a mládež zaměřený na její „pokrokové“ tendence 

komplexně i v jednotlivých etapách. Podle dobového hodnocení byla Voráčkova 

studie potřebnou základnou pro další výzkum i učebním materiálem.211 

Propagace významných událostí dodávala jednotlivým číslům i celým 

ročníkům ZM zdání určité koncepce, jednolitého směru, kterým se časopis ubíral. 

Ve skutečnosti se však témata článků často opakovala. Osmnáctý ročník (1974) byl 

zasvěcen pětadvacátému výročí založení Albatrosu212 a zároveň připomněl, že 

stejná doba uplynula také od založení Pionýrské organizace SSM. Téměř celé 

červnové číslo bylo potom věnováno Slovenskému národnímu povstání.  

V následujícím roce (1975) si ZM připomněl třicet let od osvobození 

Československa a kromě výše zmíněné studie Jaroslava Voráčka přinesl také 

anketu spisovatelů, vycházející pod titulkem „Súvislosti“ (o vztahu k sovětské 

literatuře213), a další na zadní obálce časopisu (o přínosu uplynulých 30 let 

literatuře pro děti a mládež). Řada statí, až několik v každém čísle, se více či méně 

                                                           

209 Voráček, Jaroslav. Tradice a současnost (1). Zlatý máj, 1975, roč. 19, č. 1, s. 7.  

210 Voráček, Jaroslav. Tradice a současnost české literatury pro děti a mládež (1). Zlatý máj, 1978, 
roč. 22, s. 5-15. 

211 Zapletal, Zdeněk. Potřebná časopisecká práce o naší literatuře pro mládež. Zlatý máj, 1979, roč. 
23, č. 5, s. 298. 

212 Autorem většiny výročních příspěvků byl ředitel Jaroslav Beránek, který v nich zdůraznil roli 
KSČ při vzniku a určování vývoje nakladatelství a význam angažované literatury. [Beránek, Jaroslav. 
Pětadvacetiny Albatrosu. Zlatý máj, 1975, roč. 18, č. 1, s. 2-3.]  

213 Sliacky, Ondrej. Súvislosti. Zlatý máj, 1975, roč. 18, č. 5, s. 303-305. 
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dotkla poválečného vývoje.214 Výročí VŘSR si časopis připomněl v roce 1977 mj. 

souborem statí Sergeje Barudzina o významných sovětských spisovatelích a o rok 

později potom přišlo na řadu jubileum československého komunistického 

režimu.215  

V souladu s kritikou Václava Stejskala, kterou přednesl v roce 1971 na 

sympoziu ZM a o rok později na sjezdu Svazu českých spisovatelů, se objevily také 

články, vedené snahou znovu definovat či objevit kritická východiska. Otakar 

Chaloupka shledal soudobou kritiku jako příliš shovívavou. Důvodem podle něj 

byla stále ještě její obranářská tendence (snaha obhájit pozici dětské knihy 

v kontextu vší literatury) a také absence kritického dialogu, zapříčiněná 

přehlížením LPDM všemi periodiky vyjma ZM.216 Zároveň však zdůraznil, že je 

především třeba správně pochopit existující kritická měřítka, vybudovaná 

marxistickou kritikou již ve 30. letech.  

Obdobné snahy byly patrné z textů ředitele Albatrosu Jaroslava Beránka, 

který do ZM hojně přispíval. Jeho články, které se vyjádřily k dění 60. let, byly 

v rámci časopisu patrně nejzřetelnějším vyjádřením ofenzivně normalizačních 

tendencí. Také on zdůraznil nutnost navázat na socialistické tradice a zásady.217  

Počátkem 70. let nešlo o hledání nových kritických či autorských přístupů. 

Úkolem výše jmenovaných a mnoha dalších textů bylo usměrnit obé zpět do 

proudu tzv. předkrizového období. Za stejným účelem se v září 1975 sešlo 

mezinárodní setkání pod názvem Dětská literatura v epoše socialismu. Jeho 

účastníci (výčet delegátů ZM neuvedl) se na závěr připojili k provolání, v němž 

vedle klasické literatury a lidové slovesnosti vyzdvihli význam současné literatury, 

která zobrazuje „skutečný život ve světle pokrokových idejí“.218  

V šestnáctém ročníku (1972) ZM zveřejnil několik příspěvků na téma 

románu pro dívky. Nešlo o diskuzi v pravém slova smyslu. První dva články 

navázaly na seminář, který se uskutečnil v říjnu 1971 ve slovenských Moravanech. 

                                                           

214 Mezi nimi byly také příspěvky Eugena Černého, který ve funkci ředitele Albatrosu nahradil 
Jaroslava Beránka. Jejich argumentace a východiska byly víceméně totožné. [Černý, Eugen. Mír, děti, 
knihy. Zlatý máj, 1976, roč. 19, č. 1, s. 2-3.] 

215 Třicet let, které uplynuly od Února 1948, rekapituloval ZM opět výše zmíněnou statí Jaroslava 
Voráčka. Kromě ní také v celém ročníku vycházela slovenská anketa „Víťazný február a literatúra 
pre deti a mládež“ (o vlivu Února na vývoj dětské literatury) a ukázky „Z galerie průkopníků české 
socialistické literatury“ (citáty o významných postavách marxistické kritiky na zadní obálce ZM). 

216 Chaloupka, Otakar. Kritická měřítka...? Zlatý máj, 1972, roč. 16, č. 6, s. 364. 

217 Beránek, Jaroslav. Únorová zamyšlení. Zlatý máj, 1973, roč. 17, č. 2, s. 74.; Zároveň se Beránek 
snažil fungovat jako organizátor literárního života a jednoznačně podporoval angažovanou 
literaturu, jak je patrné ze setkání, které uspořádal k výročí Vítězného února. [r. Užitečná setkání. 
Zlatý máj, 1973, roč. 17, č. 5, s. 33-34k.] 

218 Redakce [Zlatý máj]. Provolání k uměleckým institucím a kulturní veřejnosti celého světa. Zlatý 
máj, 1976, roč. 20, č. 1, s. 3.; Jedním z nástrojů, který měl tento úkol splnit, byla literární soutěž 
Albatrosu k 50. výročí založení KSČ. Nakladatelství si od ní slibovalo přísun vhodné, angažované 
literatury. [Toman, Jaroslav. Normalizační trendy ve Zlatém máji sedmdesátých let. Zlatý máj, 1996, 
roč. 40, č. 4, s. 175.] 
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Příspěvek Hany Pollákové219 rekapituloval dění semináře a uvedl jako ukázku 

referát Lýdie Kyseľové („Na ihlách očakávania“) a v dalším čísle i text Věry Adlové 

(„Co s dívčím románem“). Podobné setkání na stejné téma se na Slovensku konalo 

i v listopadu220 a ZM zveřejnil také další texty (Leontiny Křenkové nebo Jana 

Červenky). Dívčí román byl vedle dobrodružného jedním z významných témat 

kritiky literatury pro mládež, protože symbolizoval brakovou 

literaturu meziválečného období.221 Počet článků a setkání ukazuje, že šlo o živé 

téma, nad kterým se však v této době skutečná diskuze nerozvinula. Pisatelé textů 

na sebe nereagovali a časopis ani nevyzval k zaslání polemických hlasů.  

V kontextu, kdy stránky časopisu plnila provolání, mohly snadno zapadnout 

dílčí texty, které přinášely nové poznání v oblasti teorie. Odstranění 

„nepohodlných“ českých přispěvatelů z redakčních řad ZM poskytlo prostor pro 

větší prosazení slovenské redakce. Od počátku 70. let znatelně přibylo slovenských 

textů, které tvořili přední teoretici (Milan Jurčo, Zlatko Klátik, Lýdia Kyseľová, 

Ondrej Sliacky, a další). Avšak také na české straně lze v množství ideologie nalézt 

teoreticky vyspělé a platné názory. Například Otakar Chaloupka se opakovaně 

zamýšlel nad dětským čtenářem, František Holešovský posuzoval minulou 

i současnou ilustraci v dětských knihách, Hana Mirvaldová nebo Oldřich Syrovátka 

sledovali pohádkovou tvorbu a významné byly také historické texty z pera Josefa 

Poláka nebo Zdeňka Zapletala. 222 

V roce 1976 slavil časopis již dvacet let od svého založení a to průběžně 

v celém ročníku223, který završilo setkání s debatou na téma hrdina v socialistické 

literatuře pro děti a mládež. ZM opakovaně upozorňoval na neschopnost 

spisovatelů zobrazit současné dítě a o vhodné podobě hrdiny dětských knih se 

proto často diskutovalo.224 Hrdina měl hrát hlavní roli při „formování životních 

postojů“ a být „obrazem stavu společnosti a jejího vztahu k dítěti.“225  

                                                           

219 Polláková, Hana. Dievčenská literatúra je mŕtva, nech žije dievčenská literatúra. Zlatý máj, 1972, 
roč. 16, č. 1, s. 21. 

220 Vráblová, V. Znovu o literatúre pre dievčatá. Zlatý máj, 1972, roč. 16, č. 3, s. 184-185.  

221 Janáček, Pavel. Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Brno: Host, 
2004, s. 179. 

222 Toman, Jaroslav. Normalizační trendy ve Zlatém máji sedmdesátých let. Zlatý máj, 1996, roč. 40, 
s. 176.  

223 Shrnující bilanční článek sepsal Stanislav Šmatlák a hojně přitom citoval z předchozího 
Chaloupkova hodnocení. František Holešovský naproti tomu posoudil, jak ZM v průběhu let 
sledoval knižní ilustraci. [Šmatlák, Stanislav. Dvacať rokov Zlatého mája. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 
10, s. 650-656.; Holešovský, František. Zlatý máj a ilustrace pro děti. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 3, 
s. 150-152.] 

224 Na stejné téma se již v roce 1972 u kulatého stolu sešli Helena Šmahelová (spisovatelka), Zdeněk 
Helus (psycholog), Vladimír Nezkusil (pedagog), Václav Stejskal (ředitel Albatrosu), Jaroslav Tichý 
(kritik). [Redakce (Zlatý máj). Kulatý stůl. Zlatý máj, 1972, roč. 16, č. 5, s. 328.]  

225 Redakce [Zlatý máj]. Účastníci setkání k 20. výročí vznika časopisu Zlatý máj. Zlatý máj, 1977, 
roč. 21, č. 1, s. 11.  
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Výročního setkání se účastnili zástupci z příbuzných časopisů v Sovětském 

svazu, NDR a Bulharsku, přičemž redakce zdůraznila význam „bratrské 

spolupráce“ při naplňování všech požadavků kladených na literaturu pro děti. 

U příležitosti výročí redakce prohlásila své další úkoly za totožné s těmi, které pro 

výchovu mládeže určil ÚV KSČ na zasedání v červenci 1973.226  

2.5.1 Větší formát, větší ambice 

Ačkoli konec sedmdesátých let ještě nijak výrazně nezasáhl do obsahového 

směřování ZM, změna, která se v té době projevila „navenek“, částečně 

předznamenala také posun vnitřní. V souvislosti s kongresem IBBY, který se konal 

v roce 1980 v Praze, a s dalšími aktivitami se časopisu opět pootevřely dveře, jež 

vedly jinam než na východ. Nebyla to převratná aktivita, jdoucí proti proudu doby, 

ale spíše obava z ustrnutí a izolace knihy pro děti a mládež a to zejména ve 

srovnání s obdobím šedesátých let.227 

Redakce zůstala nezměněna, avšak od roku 1984 bylo opět uváděno plné 

složení redakční rady. K předsedovi Bohumilu Říhovi a místopředsedovi Rudo 

Moricovi tak přibyli například František Holešovský, Otakar Chaloupka, Vratislav 

Kubálek, Lýdia Kyseľová, Irena Malá, Dušan Roll, Václav Stejskal, Stanislav Šmatlák, 

Jaroslav Voráček nebo Markéta Zinnerová. V následujících letech se složení rady 

měnilo jen málo, od roku 1987 byl jejím předsedou Otakar Chaloupka (podrobně 

viz příloha č. 1).  

ZM v lednu 1979 vyrostl a zeštíhlel. Jeho formát se zvětšil o dva centimetry 

(na velikost 23,5x16 cm), počet stran klesl na 64 a přestal vycházet samostatný 

kulér. Počet čísel zůstal nezměněn. V této podobě časopis vycházel až do prosince 

roku 1990.  

Pro osmdesátá léta přišel Jindřich Kovařík se sérií originálních návrhů 

obálek, které vždy zpracovávala některá z výrazných ilustrátorských osobností (viz 

příloha č. 6). V letech 1981, 1985 a 1989 to byl Miloslav Jágr, v roce 1982 Milan 

Grygar, kterého vystřídali Ondrej Zimka, Jan Kubíček a konečně také sám Kovařík 

(v letech 1990 a 1991). Jejich kresby potom zpravidla oživovaly také vnitřek 

časopisu, rubriky „Recenze“, „Glosy“ a „Informace“. V 31. a 32. ročníku tvořily 

hlavní motiv historické ilustrace dětských knih na přední a doplňující text k nim na 

zadní obálce (viz příloha č. 5). 

Vnitřní struktura časopisu se výrazně neměnila. Rubriky, které původně 

vycházely na kuléru, byly i nadále na konci každého čísla. Časopisu stále 

                                                           

226 Redakce [Zlatý máj]. K dvacetiletí ZM. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 1, s. 2.; Základním úkolem pro 
všechny kulturní organizace bylo docenit význam kulturně výchovné činnosti na formování 
světového názoru mladého člověka. Toho mělo být dosaženo společnými akcemi u příležitosti 
významných národních výročí (např. 150 let od narození Bedřicha Smetany). Dále měly všechny 
instituce podporovat sdružování mládeže, např. v hudebních, dramatických či folkloristických 
souborech. [Fojtík, Jan. Výchovná činnnost socialistického státu. Zlatý máj, 1973, roč. 17, č. 7, s. 434-
435.] 

227 Sieglová, Naděžda. Podoba Zlatého máje v 80. letech. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 4, s. 177. 
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dominovaly delší teoretické a historické statě, zároveň však výrazně ubylo ostře 

ideologicky laděných textů a významná výročí byla pokrývána méně, než 

v předchozím období. I nadále vycházela rubrika „Rozhovor ZM“ (autorem byl 

Ondřej Neff, od roku 1987 Milena Nyklová) a znovu se objevily také autorské 

profily spisovatelů domácích (např. Heleny Šmahelové, Věry Adlové, Stanislava 

Rudolfa a dalších), sovětských (texty Zdeňky Psůtkové v 29. ročníku) a později 

rovněž západoevropských (Milena Nyklová o Alexanderu Dumasovi, Charlesu 

Dickensovi nebo Jonathanu Swiftovi ve 34. ročníku). S netradičními medailony se 

po delší odmlce do časopisu vrátil také Z. K. Slabý ve svých textech „Lidé, které 

jsem potkal nad knihami“ (poprvé v březnu 1988).  

 

Do světového povědomí se ČSSR znovu dostala uspořádáním 17. kongresu 

IBBY, který se konal od 28. září do 3. října 1980 v Praze. Vůbec poprvé se zástupci 

organizace sešli v socialistické zemi (ČSSR byla také prvním členem z východního 

bloku). Mluvit se mělo zejména o vztahu dětí ke knize, proměnách tvorby pro děti 

a jejích tvůrčích principech a úloze prostředníka při práci s knihou.228 ZM se na 

setkání pečlivě připravoval (např. anketou ilustrátorů v 23. ročníku) a jeho témata 

se zde objevovala ještě v celém následujícím ročníku (ve statích Otakara 

Chaloupky, zachycujících podněty nadnesené kongresem). Naděje spojené s tímto 

setkáním byly velké: kromě srovnání se zahraniční produkcí, prezentace české 

tvorby a navázání kontaktů se zahraničními teoretiky i spisovateli, chtěli jeho 

organizátoři (předsedou výboru byl Bohumil Říha) zejména ukázat, že ČSSR je 

skutečně světovým centrem dětské knihy.229 Dle zpětného hodnocení kongres 

nezklamal a povzbudil do další intenzivnější práce.230 V roce 1986 byl navíc Dušan 

Roll (zakladatel bratislavského festivalu ilustrace BIB) zvolen prezidentem 

IBBY.231   

Pro ZM znamenal kongres IBBY opětovné rozšíření záběru také za hranice 

sovětského bloku. V následujících letech se stále častěji objevovaly nejen články 

zahraničních přispěvatelů (Tordis Ørjasaeterová, Elizabeth-Brigitte Schindlerová, 

Inger Margrethe Gaarderová, Jo Tenfjordová), ale také pohledy domácích autorů na 

světovou literaturu (Naděžda Krsková, Vladimíra Beránková, Ivan Krouský a další). 

Roli organizátora v oblasti literatury pro děti a mládež chtěla ČSSR hrát 

i v následujících letech. V roce 1987 plánovaly Svaz českých spisovatelů (SČS) 

a Československá sekce IBBY uspořádání další mezinárodní konference, tentokrát 

                                                           

228 Redakce [Zlatý máj]. Před kongresem. Zlatý máj, 1979, roč. 23, č. 6, s. 351. 

229 Říha, Bohumil. 17. kongres IBBY, Praha 28.9. – 3.10.1980. Zlatý máj, 1980, roč. 24, č. 10, s. 387. 

230 Ve 25. ročníku proběhla na zadní obálce ZM anketa, v níž na otázku „Co znamenal 17. kongres 
IBBY?“ odpovídali např. Bohumil Říha, František Holešovský, Vratislav Kubálek, Václav Mikeš nebo 
Jiří Lapáček. 

231 Motyka, Karel. Cenné podněty z kongresů IBBY. Zlatý máj, 1988, roč. 32, č. 6, s. 339. 
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za účelem výběru knih, vhodných pro společnou mezinárodní edici. Měla se konat 

na jaře nebo na podzim roku 1989.232 

Rok 1979 byl organizací UNICEF vyhlášen Mezinárodním rokem dítěte a rok 

1985 se stal Mezinárodním rokem mládeže. Při první příležitosti se Bohumil Říha 

vyjádřil pro vytvoření nové koncepce literatury pro děti a mládež, která podle něj 

stále chyběla a byla nahrazována tradicí a setrvačností předchozích desetiletí. 

Zdůraznil význam kritiky při formování této strategie a zároveň připustil, že 

v posledních letech se vždy nevydávaly pouze umělecky hodnotné knihy.233  

Jak na výzvu reagoval časopis, který měl podle Říhy tuto vizi naplňovat? 

Zpočátku v mnohém navazoval na východiska předchozích let (potřeba ostřejšího 

vymezení vůči průměrným dílům, zdůraznění kritických hodnot, otázka hrdiny 

knih pro děti a mládež234 a další), avšak některá se již začala uplatňovat v praxi. 

V roce 1980 vznikl Kabinet dětské literatury a literární výchovy ČSAV (vedoucí 

Otakar Chaloupka) a v září roku 1984 začala fungovat katedra literatury pro 

mládež a literární výchovy při pedagogické fakultě UJEP v Brně (dnešní 

Masarykova univerzita). Obě instituce se staly dlouho očekávanými vědeckými 

pracovišti, zaměřenými na vědecký výzkum v oblasti literatury pro děti 

a mládež.235 Vedoucím katedry se stal Zdeněk Zapletal (člen redakční rady ZM od 

roku 1985). Pracoviště se zavázala vytvořit dlouho očekávaný Slovník české 

literatury pro děti a mládež. První ukázky jeho hesel, týkající se žánrového 

rozvrstvení literatury pro děti a mládež, přinášel ZM v letech 1985 – 1986.236 

Jistý posun oproti ideově výchovným kategoriím předchozích let ukázala 

glosa Vladimíra Nezkusila „Dětem se to líbí“, kde se autor vyjádřil k jedné z recenzí 

otištěné ve ZM a došel k zobecnění ohledně recenzenty používaného hodnotícího 

kritéria. V návaznosti se také Otakar Chaloupka vymezil k „líbivosti“ dětských knih. 

Oba autoři se shodli, že dětská reflexe je významným kritickým měřítkem a kritik ji 

může předjímat prostřednictvím „dítěte v sobě samém“.237  

                                                           

232 Říha, Bohumil. Znovu na scéně světa. Zlatý máj, 1987, roč. 31, č. 7, s. 389-387. 

233 Říha, Bohumil. Všechno začíná u dětí. Zlatý máj, 1979, roč. 23, č. 1, s. 4.; Byl v tomto názoru 
v rozporu s Václavem Stejskalem, který ve svém referátu na sympoziu SČS téhož roku vyjádřil 
spokojenost s pokrokovou literaturou vydávanou v předchozích letech. Podle něj čerpala 
z aktuálních témat i historické zkušenosti a reflektovala svět dítěte. [Stejskal, Václav. Současnost 
v tvorbě a kritice pro děti. Zlatý máj, 1979, roč. 23, č. 10, s. 584-585.] 

234 Nad literárním obrazem i aktuální stavem dětství se zamýšlela také anketa „Hledá se současné 
dítě“, kterou ZM připravoval v letech 1987 – 1988. Výběrem respondentů (spisovatelé a teoretici 
literatury vedle pedagogů, psychologů a lékařů) i tématu se tak časopis snažil propojit teorii 
různých vědeckých disciplín s literární praxí i životní realitou. 

235 Sieglová, Naděžda. Katedra literatury pro mládež a literární výchovy. Zlatý máj, 1984, roč. 28, 
č. 10, s. 593. 

236 Chaloupka, Otakar. Žánrová skladba literatury pro děti a mládež. Zlatý máj, 1985, roč. 29, č. 1, 
s. 52. 

237 Nezkusil, Vladimír. Dětem se to líbí. Zlatý máj, 1987, roč. 31, č. 1, s. 47.; Chaloupka, Otakar. Líbí se 
to dětem. Zlatý máj, 1987, roč. 31, č. 2, s. 105-108. 
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Snaha o znovuposouzení dříve odmítnuté tvorby se projevila v Nezkusilově 

další stati „Otazníky a pochybnosti“. V reakci na nově uvedený snímek režiséra 

Karla Smyczka Proč? znovu otevřel otázku přímého působení výchovné literatury 

v té podobě, v jaké ji praktikoval Jaroslav Foglar. Zejména se tázal: „Je tedy 

výchovná, nebo řekněme návodná literatura dnes anachronismem, nebo je 

rezervovanost v poměru k ní bezděčným projevem toho, že nejsme s to utvořit její 

dnešní účinnou podobu?“238   

Obdobně se nad skladbou literatury pro mládež a zejména podobou knih, 

které byly v předchozím období preferovány, zamyslel i Zdeněk Zapletal. Vycházel 

přitom z Nezkusilova příspěvku a uvedl svou zkušenost s mladými studenty 

vlastního semináře. Ti se podle něj pozastavili nad černobílým hodnocením 

literatury a apriorním odmítáním některých jejích typů (foglarovky, komiks, dívčí 

román, atp.). Požadovali její znovuzhodnocení a zejména otevřenou kritickou 

diskuzi.239 

Na uvedené argumenty navázaly v druhé polovině 80. let také poznámky 

kritizující ediční praxi předchozího období. Problematiku debutantských děl, 

vzniklých z nakladatelských výzev a soutěží, shrnul Pavol Števček. Jeho pohled na 

tři nové romány ukázal, že ani zavedený autor dospělé literatury nemusí být 

zárukou v literatuře pro děti a mládež. Naopak, nezvyklé prostředí může zdůraznit 

jeho slabosti a jeho dílo literaturu ve výsledku nijak neobohatí.240  

Na nakladatelské přehlížení čtenáři trvale žádaných titulů se zaměřil 

Zdeněk Zapletal ve svém návratu k Broučkům Jana Karafiáta. Nevydávání 

oblíbených knih (zmínil mj. také Foglarovy romány) podle něj vedlo k poklesu 

zájmu o četbu jako takovou. Zapletal uvedl, že není možné nevydat knihu pouze na 

základě obavy z její náboženské podstaty, když nelze předjímat, jak se s ní 

vyrovnají současní čtenáři.241 Vladimír Nezkusil na něj navázal, tentokrát již 

u příležitosti nového vydání Broučků, s textem, který jasně dokumentoval 

proměnu, jaká se udála ve společnosti v roce 1989. V poznámce „Broučci se vrátili 

právě včas“ se zamyslel nad humanismem a filosofickým základem Karafiátova díla 

a ocenil, že jeho vydání souzní s myšlenkami Sametové revoluce.242 

Ani v 80. letech se ZM nevyhnul výročím, i když je zpracovával v mnohem 

umírněnější formě a zejména ve spojitosti s předmětem svého zájmu. Pětatřicáté 

výročí osvobození tak například připomínal prostřednictvím ukázek k dětských 

knih s válečnou tématikou, čtyřicáté potom dílčími bilančními texty (např. Václava 

                                                           

238 Nezkusil, Vladimír. Otazníky a pochybnosti. Zlatý máj, 1988, roč. 32, č. 7, s. 388.; Nezkusil nebyl 
ojedinělým hlasem. Po roce 1986 se „foglarovská“ otázka znovu otevřela v týdeníku Kmen 
a v návaznosti na reedici knihy Hoši od Bobří řeky a vydání jejího druhého dílu Strach nad Bobří 
hrází. Diskuze zde uváděla argumenty, které se objevily již v roce 1964 ve ZM. [Rambousek, Jiří. 
Diskuse o Jaroslavu Foglarovi. Ladění, 2000, roč. 10, č. 4, s. 8.]   

239 Zapletal, Zdeněk. Co také je literatura pro mládež. Zlatý máj, 1988, roč. 33, č. 3, s. 159. 

240 Števček, Pavol. Debutantské impulzy a problémy. Zlatý máj, 1986, roč. 31, č. 8, s. 462. 

241 Zapletal, Zdeněk. Co bude s Broučky? Zlatý máj, 1989, roč. 33, č. 2, s. 87-88. 

242 Nezkusil, Vladimír. Broučci přišli právě včas. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 6, s. 343. 
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Stejskala, Otakara Chaloupky nebo Jaroslava Voráčka). Obdobně „střídmá“ byla 

redakce i v prezentování 35. a 40. výročí Vítězného února. Oproti předchozímu 

období šlo o zřetelný posun, který přidal časopisu na různorodosti a narušil jeho 

obsahovou uniformitu.243 

Od poloviny 80. let se v časopise stále častěji objevovaly reflexe tzv. nových 

médií (video, počítače), zejména ve vztahu k trávení volného času a budoucnosti 

dětské knihy. Byť některé z článků zaujaly bytostně obranářský postoj (např. Ota 

Hofman: „O budoucnosti dětské knihy“244), jiné se poměrně racionálně zamyslely 

nad strategií, která by umožnila rychle se rozvíjejícím médiím konkurovat (např. 

František Šalé: „Přišlo, video, zvítězilo?“245). Koncem 80. let se také rozšiřovala 

reflexe dalších oblastí tvorby pro děti a mládež. Kromě již vycházejících textů 

o divadle a komiksové tvorbě, sem patřily také články Pavla Taussiga „Film 

a literatura“ (od ledna 1988 do června 1990), které byly recenzemi filmových 

adaptací nejen režimem schválených autorů (Malý Bobeš, Honzíkova cesta, 

Robinsonka, Pět holek na krku a další) a na jejich pozadí nabízely také historická 

fakta a další zobecnění, týkající se filmové tvorby pro děti.246  

  

                                                           

243 Různorodý přístup se projevil také v článcích k výročí Albatrosu, které i v 80. letech hrálo 
dominantní roli v oblasti dětské literatury. V roce 1979 (30. výročí) ZM zvěřejnil několik statí pod 
názvem „Koncepce a perspektivy“, v nichž redaktoři nakladatelství představili své ediční záměry. 
O deset let později (1989) časopis připomněl výročí studií „Z historie Albatrosu“, vydávanou na 
pokračování v celém ročníku.  

244 Hofman, Ota. O budoucnosti dětské knihy. Zlatý máj, 1986, roč. 30, č. 9, s. 514-515. 

245 Šalé, František. Přišlo, video, zvítězilo? Zlatý máj, 1989, roč. 33, č. 9, s. 547-549. 

246 Taussig, Pavel. Film a literatura I. Zlatý máj, 1988, roč. 32, č. 1, s. 51-52. 
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2.6 Zlatý máj porevoluční 

2.6.1 Boj o zachování identity 

 

Revoluční listopad 1989 se ve Zlatém máji projevil ve 4. čísle roku 1990, 

připravovaném v lednu téhož roku. Přinesl s sebou změnu redakce a o rok později 

i nového vydavatele. V prvních třech polistopadových ročnících je patrná snaha 

o udržení původního konceptu časopisu, což nepochybně pramení z faktu, že oba 

šéfredaktoři (Zdeněk K. Slabý i Zdeněk Heřman) s časopisem spolupracovali 

dlouhá léta. Podtitul znovu rozšířil obsah časopisu i mimo literární oblast („Časopis 

o dětské literatuře a umění“).  

Zdeněk K. Slabý prosazoval po svém návratu do funkce koncept, který 

vytvořil již na přelomu 60. a 70. let. Jeho porevolučnímu působení ve ZM se 

podrobně věnuje kapitola 4.1. Ke Slabému se v redakci připojila Irena Malá, kterou 

od února 1991 vystřídala Markéta Hejná. Od března roku 1991 nastoupil do funkce 

šéfredaktora Zdeněk Heřman.  

Ekonomické otřesy se nevyhnuly ani ZM. Budoucnost časopisu řešil kulatý 

stůl již v roce 1989. Jeho účastníci se shodli, že byl mohl zůstat pod 

nakladatelstvím Albatros za předpokladu, že zůstane nezávislým. Druhou možností 

bylo převést jeho vydávání pod Společnost přátel dětské knihy opět za finanční 

podpory nakladatelství. Již v této době však zainteresovaní lidé předpovídali, že 

ZM „bude pravděpodobně nakladatelstvím vydržován“, tak jako tomu bylo 

v předchozích letech.247 Naplnila se v podstatě druhá alternativa. Albatros byl roku 

1990 privatizován a časopis se od ledna 1991 stal tiskovým orgánem 

Československé sekce IBBY, která ho vydávala ve spolupráci se Společností přátel 

knihy pro mládež (SPKM) při nakladatelství Albatros a obdobnou organizací 

v rámci Mladých let. Sídlo redakce se přesunulo na adresu Havelská 20 v Praze.  

Přestože časopis vycházel s podporou Českého literárního fondu 

a ministerstva kultury, finance byly stále problémem. Připomenul to šéfredaktor 

Slabý v prosinci roku 1990 a neustále se k tomuto faktu vracel také Zdeněk 

Heřman v následujícím roce. Zajištění existence ZM si vyžádalo oběť a z časopisu 

se stal, podle redakce dočasně a provizorně, dvouměsíčník.248 V letech 1991 – 1992 

každoročně vycházelo pouze šest čísel (od ledna do prosince) za dvojnásobnou 

cenu (6 korun za číslo, 36 korun za celý ročník), zatím však ve stejném rozsahu 

(64 stran). 

Grafickou podobu časopisu v tomto období i nadále určoval Jindřich 

Kovařík, který sám navrhoval také obálky. Kromě autorských kreseb popsaných 

výše připravil v roce 1992 obálku, která rozdílnými druhy písma ztvárňovala text 

zevnitř listu. Vnitřní struktura časopisu se neměnila, přibyly však nové rubriky 

                                                           

247 Redakce [Zlatý máj]. Kulatý stůl. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 3, s. 131. 

248 Slabý, Zdeněk K. Úvodem. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 10, s. 578. 
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(např. „Dokumenty ZM“ přetiskující prohlášení a informace ke změnám 

po listopadu 1989249), výrazně posílila názorová složka časopisu (editorial, 

množství rozhovorů, anket, fejetonů, apod.), znovu se objevily polemiky na různá 

témata a bibliografie článků o literatuře.250 Od května 1990 vydával ZM také 

dodatečná hesla, která nemohla být součástí prvního vydání slovníku Čeští 

spisovatelé literatury pro děti a mládež (Praha: Albatros, 1985).  

 

S otevřením hranic republiky se otevřely také stránky ZM, které znovu 

vítaly režimem potlačované hlasy. Nová redakce již ve svém prvním čísle otiskla 

rozhovor s Jaroslavem Foglarem a řada dalších článků se v rámci hodnocení 

aktuálních vydání jeho knih znovu vyjádřila k celé jeho tvorbě. V rozhovoru Foglar 

rekapituloval svou kariéru literární i vychovatelskou a znovu zásadně odmítl 

všechny kritiky s tím, že jejich autoři nikdy nepracovali s mládeží.251 Podle prvního 

uveřejněného seznamu „Knih měsíce“ byla Stínadla se bouří, Záhada hlavolamu 

a Pod junáckou vlajkou nejpůjčovanějšími knihami pražské Městské knihovny.252 

Z dalších příspěvků se ve 34. ročníku objevil například rozhovor 

s významným televizním publicistou 60. let Jindřichem Fairaizlem, delší studie se 

věnovala odkazu T. G. Masaryka ve vztahu k literatuře pro děti a mládež, 

polistopadovou situaci glosovala Hermína Franková a otevřela se rovněž 

náboženská problematika. Vladislav Stanovský vyjádřil názor, že náboženství hrálo 

významnou roli při formování společnosti a může být významným prvkem i při 

současném společenském přerodu. K tomu by však museli děti i dospělí dostat 

náležité informace, zejména prostřednictvím literatury.253 Všechny tyto texty 

v podstatě vyjadřovaly základní snahu ZM po roce 1989 – znovu otevřít diskusní 

prostor všem, kteří chtějí a měli by být slyšeni.  

Svoboda s sebou však přinesla i negativa. Po počáteční euforii se objevily 

obavy z rozšíření braku. Nešlo přitom pouze o převážení kvantity nad kvalitou, 

související se vznikem nových nakladatelských domů, ale také o to, kterou knihu si 

                                                           

249 V pátém čísle zde například informovala Marcela Macháčková o návratu zakázaných knih do 
knihoven a obchodů a besedách, kde knihovny s dětmi debatují o důvodech „nevhodnosti“ těchto 
knih. [Macháčková, Marcela. Návrat nežádoucích. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 5, s. 220-221.] 

250 Jednou z prvních polemik byly reakce na článek Aloise Mikulky „Zamyšlení nad současnou 
tendencí v literatuře pro děti a mládež“ uveřejněné v šestém a sedmém čísle roku 1990. 
K polemickým reakcím však opakovaně vyzýval šéfredaktor Slabý v úvodníku, kde zdůrazňoval 
především články, z nichž by mohla vzejít plodná a potřebná diskuze. 

251 Slabý, Zdeněk K. Zákazy a exploze. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 4, s. 216.; Na neschopnost 
dospělých čtenářů proniknout do světa Foglarových románů poukázal i Vladimír Nezkusil. 
Vysvětloval to konstrukcí příběhů, které zobrazují před světem uzavřená chlapecká společenství, 
spojená mýty a rituály (viz trilogie ze Stínadel). [Nezkusil, Vladimír. Rozpory Foglarova světa. Zlatý 
máj, 1991, roč. 35, č. 3, s. 158.] 

252 Redakce [Zlatý máj]. Knihy měsíce. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 4, s. 247. 

253 Stanovský, Vladislav. Pár poznámek o křesťanství a dětské literatuře. Zlatý máj, 1990, roč. 34, 
č. 8, s. 477-478. 
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vyberou čtenáři – vysoce uměleckou, či laciný kýč.254 Jiní autoři však varovali před 

rétorikou, kterou využil totalitní režim na konci 40. let, a kořeny problému viděli 

spíše v ediční politice posledního desetiletí, jež nedovedla uspokojit poptávku. 

Podle nich je třeba všechny knihy posuzovat bez emocí a striktního odsuzování.255 

Změny v organizaci vydávání literatury přinesly finanční nejistotu nakladatelstvím 

i autorům. Opadávající nadšení z tržního hospodářství reflektovaly zřetelně dvě 

poznámky vydané ve ZM. V první Milan Lajdar nadšeně založil pro vydání vlastní 

knihy vlastní nakladatelství a splnil si zjevně odvěkou touhu „přivést na svět 

knížku“.256 Naopak v druhém o tři roky později František Nepil vylíčil složitou 

situaci spisovatele vydaného „na pospas“ nakladatelům.257 

Pětatřicátý ročník byl jubilejním ohlédnutím za pestrou historií časopisu. 

Kromě tradičně publikovaných bilančních článků, proběhla také anketa, v níž 

osobnosti spojené se ZM průběžně shrnovaly, co pro ně znamenalo pracovat 

v časopisu o LPDM. Například František Benhart přiznal, že ho již léta nečetl, 

Stanislav Rudolf vzpomněl na dva roky strávené před televizní obrazovkou při 

přípravě recenzí a Karel Hvížďala uvedl, že ZM mu dovolil publikovat v době, kdy 

měl všude jinde dveře zavřené.258  

2.6.2 Improvizací k nejistému konci 

Svou novou tvář hledal Zlatý máj ve 37. a 38. ročníku (1993 – 1994) po 

většinu doby již pod vedením nové šéfredaktorky Jarky Votýpkové. V těchto dvou 

letech vycházela jednotlivá čísla značně improvizovaně v různém počtu stránek 

i různých podobách. Svou moderní koncepci nakonec ZM našel v novém vzhledu 

a v posílení informativní části obsahu, cílené zejména na učitele. V pedagogickém 

odvětví viděl svou hlavní cílovou skupinu. Tento koncept udržel dva roky (1995 – 

1996), avšak poté byl nucen svůj boj definitivně prohlásit za prohraný. V prosinci 

roku 1997 tak vyšlo jeho poslední číslo.  

První dvě čísla 37. ročníku vyšla ještě pod vedením Zdeňka Heřmana. Od 

dubna 1993 ztratila redakce v důsledku rozdělení Československa svou slovenskou 

část. Český Zlatý máj tak zůstal sám a to i přesto, že Ondrej Sliacky v článku 

„Tušenie konca“ popisoval boj za zachování česko-slovenského literárněkritického 

prostoru. Vysvětlil však také paradoxní situaci na slovenské straně, kdy časopis 

sice měl přislíbené financování, avšak zároveň ztratil odběratelskou základnu 

                                                           

254 Motyka, Karel. Ubráníme se literárnímu braku? Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 1, s. 5. 

255 Zapletal, Zdeněk. Otazníky okolo tak řečeného braku. Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 4, s. 207. 

256 Lajdar, Milan. Co je zapotřebí k tomu, aby si autor založil nakladatelství? Zlatý máj, 1992, roč. 36, 
č. 6, s. 363. 

257 Nepil, František. Spisovatelé v tržním hospodářství. Zlatý máj, 1995, roč. 39, č. 3, s. 44. 

258 Benhart, František. ZM 35. Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 5, s. 261.; Rudolf, Stanislav. ZM 35. Zlatý 
máj, 1991, roč. 35, č. 5, s. 302-303. Hvížďala, Karel. ZM 35. Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 6, s. 348. 
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(školy, knihovny, klub čtenářů).259 Na české straně však situace nebyla o nic snazší. 

Československá sekce IBBY se rozdělila a časopis nadále vycházel výhradně za 

finanční podpory jejího českého nástupce, který se sám potýkal s finančními 

problémy (nakladatelství Albatros se z jeho vydávání dočasně stáhlo).260  

ZM tak sháněl prostředky, kde se dalo. Třetí číslo roku 1993 například 

zaplatila nakladatelství Fortuna a Portál. Stalo se tak však za cenu změny jeho 

obsahu, který se tematicky zaměřil na pedagogickou literaturu (obě nakladatelství 

vydávala a vydávají učebnice). Podobná praxe fungovala nepravidelně až do roku 

1997. V následujících letech tak jednotlivá čísla vyšla například s podporou 

Komerční banky, Mileny Chlumské (bývalá kolegyně šéfredaktorky) a znovu 

i Albatrosu. Zároveň se zvedala také cena a to až na 20 korun za výtisk v roce 1997 

(100 korun za celý ročník). 

Od říjnového dvojčísla roku 1993 se změnila redakce i celá vnitřní struktura 

časopisu. Vedoucí redaktorkou se stala Jarka Votýpková, která do ZM pod vedením 

Františka Tenčíka přispívala již v době svých studií a později pracovala jako 

redaktorka SNDK.261 Spolupracovala s prořídlou redakční radou (Ladislav Dvorský, 

Kamil Horák, Jindřich Kovařík, Marcela Macháčková, Milada Matějovicová, Z. K. 

Slabý, Vladislav Stanovský, František Šalé a František Talián). Od roku 1994 

připravoval obálku časopisu grafik a ilustrátor Jiří Fixl (viz příloha č. 4) a redakce 

se přestěhovala na novou adresu (Senovážné náměstí 24, Praha). 

Přestože na konci roku 1993 časopis avizoval, že z finančních důvodů 

pravděpodobně vyjde pouze jeho sborník, v roce 1994 se čtenáři dočkali čtyř 

dvojčísel (duben, srpen, listopad). Na tomto počtu, byť ho redakce opět považovala 

za dočasný, stejně jako na rozsahu (48 stran) se nakonec podoba ZM ustálila 

a v letech 1995 a 1996 vyšlo každý rok po čtyřech číslech. 

Votýpková výrazně posílila informativní složku ZM, kterou orientovala 

zejména na čtenáře z řad pedagogů. Odůvodnila tento krok tím, že časopis 

v posledním období tíhnul „k teorii dětské literatury, k exaktně pojatým úvahám 

a statím, a tak se postupně stával exkluzivním, převážně odborně teoretickým 

periodikem se stále menším okruhem čtenářů.“262 Po zavedeném „Úvodníku“ vždy 

následovala rubrika „Naše téma“, přičemž redakce témata zveřejnila předem, aby 

se k nim mohli vyjádřit čtenáři. Některá z nich se věnovala například ilustraci, 

spisovatelským osobnostem, populárně-naučné literatuře, násilí v literatuře, 

vlastenectví, atd. Následovaly autobiografické medailony „Spisovatelé o sobě 

                                                           

259 Sliacky, Ondrej. Tušenie konca. Zlatý máj, 1993, roč. 37, č. 2, s. 68.; Slovenští autoři spojení se ZM 
(Sliacky, Jurčo, Kopál) založili na Slovensku vlastní revue o umění pro děti a mládež s názvem 
Bibiana. [Toman, Jaroslav. Proměny a perspektivy Zlatého máje 90. let. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 4, 
s. 180.] 

260 Slabý, Zdeněk K. O krůček blíž Komenskému. Zlatý máj, 1993, roč. 37, č. 3, s. 113. 

261 Votýpková, Jarka. Starosti na mou hlavu. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 4, s. 153. 

262 Votýpková, Jarka. Zlatý máj coby loďka. Zlatý máj, 1993, roč. 37, č. 4-5, s. 161. 
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a svém díle“ a didaktická rubrika na pomoc učitelům „Co si v Máji přečtete, zítra jak 

když najdete“. Výrazně ubylo recenzí i názorových článků.263  

Za dobu existence ZM šlo o nejpropracovanější vnitřní uspořádání, které 

sice přineslo přehlednost a snadnou orientaci pro čtenáře, ale zároveň ubralo na 

různorodosti článků, neboť ty mimo zavedené rubriky prakticky nevycházely. 

Recenzní činnosti pak bylo poskytováno velmi málo prostoru (i když redakce 

plánovala rozšířit rubriku o výtvarné recenze), stejně jako teoretickým či kritickým 

článkům mimo určená témata jednotlivých čísel. Výsledná podoba, která se ustálila 

od ledna 1995, měla poskytovat „čtenářům všech profesí jakkoli souvisejících 

s tvorbou pro děti zajímavé články, užitečné informace a inspirativní nápady“.264  

V této podobě oslavil Zlatý máj čtyřicet let od svého založení. Připomněla to 

nejen úvodní stať Heleny Šmahelové „Zlatému máji je čtyřicet!“, ale také (podobně 

jako v 15. ročníku) vzpomínky šéfredaktorů na jejich působení a bilanční články 

věnující se jednotlivým desetiletím časopisu.  

Přestože ve 39. a 40. ročníku již ZM působil ustáleným a stabilním dojmem, 

jeho existenční problémy trvaly i nadále. Jeho šéfredaktorka například v posledním 

čísle roku 1996 uvedla, že musela dočasně přestěhovat jeho redakci k sobě domů 

a na původní adrese časopisu zůstala pouze poštovní schránka.265 

K předplatitelům se jednotlivá čísla dostávala zejména díky distribuční pomoci 

Albatrosu, stánkový prodej nebyl možný a knihkupectví podle Votýpkové o málo 

známý titul nejevila zájem. Problematické bylo při čtvrtletní periodicitě jakékoli 

zpracovávání aktualit a vzhledem k trvalým finančním problémům časopis nemohl 

objednávat ani kvalitní odborné stati.266 Za takové situace tedy ZM nastoupil do 

svého posledního, jedenačtyřicátého ročníku, ve kterém vyšla dvě standardní čísla 

a jedno dvojčíslo. Časopis již nezískal další podporu od ministerstva kultury 

a udržet jeho vydávání z prostředků České sekce IBBY nebo náhodných 

sponzorských darů nebylo podle šéfredaktorky možné.267  

V posledním čísle se se ZM rozloučili jeho spolupracovníci Zdeněk K. Slabý, 

Vladislav Stanovský, René Ditmar a Stanislav Michler.268 Jejich poznámky vyjádřily 

lítost nad koncem časopisu i nad dobou, která mu konec podle jejich názoru 

přinesla. Někteří z nich se přitom upjali k naději, kterou Votýpková nadnesla ve 

svém posledním úvodníku, a sice k vydávání sborníků. V podobném smyslu konec 

ZM reflektoval rovněž konkurenční časopis Ladění, který však zároveň poukázal na 

                                                           

263 Informační servis poskytovaly rubriky „Co nového vychází?“ (seznam nově vycházejících knih 
pro děti), „Výročí“ (kalendář významných výročí a krátké spisovatelské medailony), „Mohlo by vás 
zajímat“ (zpravodajství) a „Statistika? Statistika!“ (informace k prodejům, nákladům či související 
s tématem čísla). Od roku 1994 vycházely knižní novinky v samostatné příloze. 

264 Votýpková, Jarka. Bilancování na začátku nového ročníku. Zlatý máj, 1995, roč. 39, č. 1, s. 1.  

265 Votýpková, Jarka. Starosti na mou hlavu. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 4, s. 154. 

266 Votýpková, Jarka. Pouze pro předplatitele. Zlatý máj, 1997, roč. 41, č. 1, s. 49.  

267 Votýpková, Jarka. Zlatý máj odchází… kdo za to může? Zlatý máj, 1997, roč. 41, č. 3-4, s. 97. 

268 Ditmar, René et al. Na rozloučenou Zlatého máje. Zlatý máj, 1997, roč. 41, č. 3-4, s.  
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fakt, že po roce 1989 si časopis nedokázal vždy udržet svou kriticko-teoretickou 

podobu a příliš dlouho mu trvalo najít svou polistopadovou tvář.269 Obdobného 

názoru byl i Z. K. Slabý, který přirovnal osud ZM k osudu Štěpnice: „Nelze spojovat 

kritický časopis o dětské literatuře s tím, že budu sloužit škole. Škola to nevezme 

a ostatní ho přestanou číst.“270  

Dvě ročenky ZM skutečně vyšly, v letech 1999 a 2000 je vydala Česká sekce 

IBBY. Podle úvodního slova měly zaplnit vzniklou mezeru a udržet kontinuitu ZM 

až do doby, kdy bude časopis obnoven. Zároveň však aspirovaly i na to, poskytnout 

čtenáři alespoň ve zkratce obsah původního měsíčníku – informace o literatuře pro 

děti a mládež pro čtenáře z odborného či laického prostředí.271 Oba sborníky 

přinesly několik statí, přičemž první se větším počtem textů zaměřil na pohádky 

(referáty z konference v dubnu 1999), zatímco druhý na otázku dětského 

čtenářství a funkci LPDM. Kromě těchto příspěvků, jejichž autory byli mimo jiné 

i dlouholetí spolupracovníci původního ZM (Otakar Chaloupka, Vladimír Nezkusil, 

Peter Čačko), se v každém sborníku objevilo také několik recenzí, výsledky ocenění 

Zlatá stuha a zprávy o festivalu Jičín – město pohádky. Reflexe těchto sborníků 

kritizovaly zejména jejich nevyrovnaný charakter, kdy skutečně přínosné texty 

střídaly ty slabší, rozvláčné či vysloveně instrumentální. Pozastavily se také nad 

nekvalitním zpracováním a absencí nakladatelských údajů. V závěrečném 

zhodnocení uvedly, že takové sborníky nedosahují kvalit původního časopisu 

a nereflektují ani obraz úrovně soudobé kritiky a teorie LPDM.272 

 

K padesátému výročí prvního čísla Zlatého máje vyšla v prosinci roku 2006 

zvláštní příloha v literárním magazínu Host, kterou sestavili Jana Čeňková 

a Zdeněk K. Slabý. Ta přinesla nejen vzpomínku a stručné shrnutí vývoje ZM, ale na 

omezeném prostoru také několik poznámek a rozhovorů k úrovni současné 

literatury pro děti a mládež, anketu knihovníků a několik recenzí. Jak však 

poznamenal Zdeněk K. Slabý ve svém úvodníku, příloha nebyla dalším pokusem 

o obnovení časopisu, jehož jméno již mnozí literáti ani neznají. Měla spíše 

zmapovat stav oboru a případně vyvolat diskusní odezvu.273  

V době vzniku této práce se časopis Zlatý máj v jeho původní podobě 

a především mnoha lety budovaném světovém významu vzkřísit nepodařilo. 

 

  

                                                           

269 Reissner, Martin. Konec Zlatého máje? Ladění, 1998, roč. 8, č. 1, s. 29.  

270 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

271 Zlatý máj. O dětské literatuře a umění. [Česko]: Česká sekce IBBY, 1999, s. 1.  

272 Poláček, Jiří. Zlatý máj revidius? Ladění, 2000, roč. 10, č. 1, s. 28-29.; Šubrtová, Milena. Nad 
sborníkem Zlatý máj 2000. Ladění, 2001, roč. 11, č. 2, s. 38-39. 

273 Slabý, Zdeněk K. Zlatý máj 2006. Časopis o dětské literatuře. Host, 2006, roč. 22, č. 10, s. 93.  
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3. Zdeněk K. Slabý 

3.1 Tvůrčí životopis 

 

Prozaik, literární kritik a historik, autor uměleckonaučné literatury, 

hudební publicista a novinář274 Zdeněk Karel Slabý se narodil 9. června 1930 

v Praze. Navštěvoval klasické gymnázium v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově 

a již v přijímacím pohovoru na tuto školu uvedl, že chce v budoucnu psát knihy.275 

Jeho profesorem českého jazyka a literatury byl Vladimír Kovářík a setkání s tímto 

pedagogem a literárním historikem utvrdilo Slabého v jeho rozhodnutí ohledně 

budoucího zaměstnání. Kovářík vodil studentům na besedy známé spisovatele, 

například Jana Drdu nebo Edvarda Valentu.  

Ve čtrnácti letech se Slabý coby nadšený čtenář knih Jaroslava Foglara 

dostal do jeho skautského oddílu Dvojka, který v době okupace fungoval pod 

hlavičkou Klubu českých turistů, a již zde psal své první časopisy a příběhy do 

oddílové kroniky:  

„Foglar o tom věděl a po válce, když se stal šéfredaktorem časopisu Junák, tak 

mě hned pro první číslo vyzval, abych napsal recenzi ruského filmu. To jsem 

udělal a myslel jsem si, že tam budu psát o kultuře. Foglar ale tolik pro kulturu 

nebyl, šlo mu spíš o návodnost a skautství. V téže době jsem do časopisu 

Vpřed, který redigoval Ota Šafránek, poslal dva příspěvky, dopisy z léta ze žní. 

Šafránek si mě pozval a říkal, jestli bych mu nechtěl něco psát. Začal jsem tedy 

psát recenze na knížky a drobné příběhy.“276 

Posléze se oba časopisy sloučily a mladý novinář pro nové periodikum Junáci vpřed 

vymyslel sérii rozhovorů s názvem „Umělci o sobě“, která vycházela v letech 1947 

– 1949. Setkal se tak například s E. F. Burianem, Marií Pujmanovou, Jiřím Trnkou, 

Emilem Fillou, Františkem Halasem, Ivanem Olbrachtem, ale na filmovém festivalu 

v Mariánských lázních také se sovětským režisérem Michailem Rommem.277  

V posledním ročníku gymnázia začal Slabý externě přispívat svými 

recenzemi do kulturní rubriky Mladé fronty a díky Kováříkovi se dostal také k práci 

pro rozhlasové vysílání pro mládež. Pro rozhlas psal hry, dramatizace, připravoval 

rozhlasová pásma, na kterých spolupracoval s literárním oddělením a oddělením 

pro děti.  
                                                           

274 Všechny okruhy zájmu jsou převzaty z autobiografického slovníkového hesla. [Slabý, Zdeněk K. 
PhDr. Zdeněk K(arel) Slabý. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 7, s. 443.] 

275 Slabý, Zdeněk K. Zdeněk Karel Slabý: Netradiční životopis o tom, proč píše knihy pro děti. 
Čítárny.cz [online], 1. listopad 2012 [cit. 7.12.2012]. 

276 Jaroslav Foglar si v té době nepřál, aby Slabý přispíval do „konkurenčního“ časopisu, a proto 
začínající žurnalista použil své biřmovací jméno (Karel) pro vytvoření zkratky ZKS. Pod tou napsal 
mimo jiné recenzi Foglarovy knihy Když Duben přichází. [Zdeněk K. Slabý v rozhovoru s autorkou 
(Praha, 2012)].  

277 Slabý, Zdeněk K. Lidé, které jsem potkal nad knihou: Umělci o sobě. Zlatý máj, 1988, roč. 32, č. 4, 
s. 238. 



62 

Mezi lety 1949 – 1953 Z. K. Slabý studoval na filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy (FF UK) obor česká a ruská literatura, který zakončil diplomovou prací 

o Konstantinu Bieblovi.278 V té době přispíval do různých periodik, mimo jiné do 

Varu, Nového života, Lidových novin nebo Literárních novin. Po absolvování 

pokračoval na fakultě jako asistent na katedře české a slovenské literatury FF UK. 

Kromě Konstantina Biebla se Slabý věnoval také dílu Karla Poláčka.279  

Generační sounáležitost pojila Slabého s mladými básníky, Karlem 

Šiktancem, Milanem Kunderou, Jiřím Ostašem, Miroslavem Florianem a dalšími. 

Společně organizovali besedy, recitační večery (tzv. Divadlo poezie) a vydali 

například i jedno číslo časopisu Průsečík. Slabý se v této době stal jedním 

z mluvčích této generace básníků, která se vymezovala proti schematickým 

tendencím generace předchozí.280 Na počátku 50. let publikoval v časopise Var 

odmítavou recenzi na novou sbírku Ivana Skály a vybočil tím z řady obvyklého 

způsobu referování o angažované poezii. Zapojil se také do debaty o literární 

kritice, jež reflektovala snahu o jednotný charakter české kultury.281 V době 

částečného uvolnění stalinistického režimu (1953) se Slabý znovu ozval, tentokrát 

s pochvalným zhodnocením některých nových básnických sbírek (Miroslav 

Florian, Milan Kundera). Následná diskuze o mladé poezii trvala v Literárních 

novinách několik let, přičemž Slabý spolu s dalšími kritiky v ní stál proti starší 

generaci, reprezentované mj. Jiřím Hájkem.282 

V roce 1954 byl Slabý vyslán Svazem československých spisovatelů na 

dětský tábor, kde na žádost dětí psal každý večer nové povídky a pohádky:  

„Když jsem se pak vrátil, měl jsem asi čtrnáct povídek a říkal jsem si, že mám 

knížku. Pak jsem si je znovu přečetl a jen jednu jsem se odhodlal zveřejnit 

v edici Mateřídoušky. Už jsem si ale řekl, že bych se k psaní pro děti mohl vrátit 

a napsal jsem knížku Pistole a cesta, která nakonec vyšla s ilustracemi Heleny 

Zmatlíkové.“283 

První kniha pro děti Z. K. Slabého vyšla v roce 1962. V té době již byl členem 

redakce Zlatého máje, do které vstoupil v září roku 1958 na pozici redaktora. Již 

předtím však do časopisu, stejně jako do předcházející Štěpnice, přispíval. 

                                                           

278 Slabý také uspořádal čtyři sbírky Bieblových básní: Dílo. Svazek 5 (1919 – 1951): verše [K. Biebla] 
nepojaté do sbírek, verše z pozůstalosti, próza (1954); K zemi nás víže láska, hněv, hoře: výbor z veršů 
(1954), Cesta k lidem (1957, společně s Arnoštem Rážem), Cesta na Jávu (1958). 

279 Již v roce 1959 připravil k vydání jeho deník z roku 1943 (Se žlutou hvězdou). Se statí o typickém 
Poláčkově humoru přispěl do sborníku O české satiře (1959). Následovaly výběry z článků 
a sloupků (O humoru v životě a v umění, 1961; Doktor Munory a jiní lidé, 1965) nebo soubor povídek 
(Metempsychóza čili Stěhování duší, 1969).   

280 Slabý, Zdeněk K. Zdeněk Karel Slabý: Netradiční životopis o tom, proč píše knihy pro děti. 
Čítárny.cz [online], 1. listopadu 2012 [cit. 7.12.2012]. 

281 Janoušek, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945 – 1989. Svazek 3 (1958 – 1969). Praha: 
Academia, 2008, s. 150.  

282 Tamtéž, s. 154.  

283 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  
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Život Zdeňka K. Slabého však nebyl a není spjat pouze se ZM. Přispíval 

pravidelně či občasně do desítek periodik. Kromě výše zmíněných také do 

Studentského hlasatele, Svobodných novin, Květů, Obrany lidu, Hosta do domu, 

Slovenských pohľadů, Praha-Moskva, Kultury, Tvorby, Učitelských novin, Nových knih 

a dalších. Byl také pilným přispěvatelem časopisů pro děti a mládež, například 

Mateřídoušky, Pionýra, Práce pionýrů, Pionýrských novin, Albatros – Opravdových 

novin, Sedmičky pionýrů. 284  

Od roku 1971 pracoval jako dramaturg divadla a galerie Klubu Albatros, 

jehož divadelní a výstavní sály se nacházely v Domě dětské knihy. I zde mohl 

uplatnit nejen svůj literární přehled, ale také zahraničních kontakty (mimo jiné při 

výstavách knih zahraničních nakladatelství).285 V období normalizace jméno 

Zdeňka K. Slabého prakticky zmizelo z literárního života. Sám to vzpomínal takto: 

„Jeden čas se nesmělo moje jméno vůbec objevit (i z reedice Poláčkovy 

Metempsychózy je vyradýrovali) a nastalo nejrůznější kličkování, abych mohl 

něco vydat. Moc mě vždy dostihla a nepsaný zákaz mě přinutil hledat v jiné 

oblasti uplatnění – od různých nakladatelství přes noviny a časopisy po 

rozhlas a televizi. Vše pouze dočasně, než ‚někdo‘ zdvihl telefon. Tato druhá, 

mnohem delší etapa zapříčinila, že moje autorské jméno vymizelo ze 

čtenářského povědomí a v současné době je neznají zřejmě ani v Albatrosu.“286  

Po roce 1990 se Slabý mohl znovu připojit k redakčnímu kolektivu Zlatého máje, 

který na žádost odstupujícího šéfredaktora Jiřího Lapáčka vedl do doby, kdy odjel 

do Japonska. Bylo to na pozvání, které přišlo již v roce 1968, ale vlivem doby se 

mohlo uskutečnit až o více než dvacet let později. Zde působil na Mezinárodním 

institutu dětské knihy v Ósace a po návratu napsal nejen sérii článků do ZM, ale 

také knihu Japonské reflexe (1994).  

Spisovatel se již od dětství věnoval také hudbě. V době normalizace se ke 

svému koníčku vrátil a vytvořil si hudební archiv, který ho vedl k napsání knihy 

o historii jazzu (Hudba černá a bílá, 1984).287 Od 90. let se věnuje zejména reflexi 

alternativních hudebních stylů a spolu se svým synem Petrem Slabým napsal 

obsáhlou dvoudílnou encyklopedii Svět jiné hudby (2002, 2007). Společně také 

připravují stejnojmenný pořad pro rozhlasovou stanici Vltava, který reflektuje 

alternativní, experimentální či postmoderní hudbu. V roce 2007 sestavili 

kompaktní desku zhudebněných básní Brno město básníků.  

V roce 2010 získal Zdeněk K. Slabý Cenu nakladatelství Albatros za 

celoživotní práci s dětskou knihou.   

                                                           

284 Svadbová, Blanka – Šubrtová, Milena. Zdeněk Karel Slabý. In: Slovník české literatury po roce 
1945 [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002 [cit. 1.12.2012]. 

285 Zdeněk K. Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

286 Fencl, Ivo. Postmoderní pohádkář v nepohádkovém světě. Tvar, 2005, roč. 16, č. 12, s. 19. 

287 Kniha vyšla v roce 1984 v nakladatelství Albatros. Protože její autor byl v té době „v nemilosti“, 
snížilo ministerstvo kultury původní náklad z dvaadvaceti na pět tisíc. [Slabý, Zdeněk K. PhDr. 
Zdeněk K(arel) Slabý. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 7, s. 444.] 
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3.2 Literární tvorba pro děti a mládež288 

 

Většina vlastní autorské tvorby Zdeňka K. Slabého se řadí do literatury pro 

děti a mládež. Základním dílem pro něj přitom byla pohádková science fiction Tři 

banány aneb Petr na pohádkové planetě (1964), které vyšly až napotřetí. Slabý 

o knize řekl: „Začal jsem cítit, že tohle je něco, co bych chtěl psát, že je to moje 

fantazie a můj slovník.“289 Příběh se stale pro mnoho čtenářů kultovním a svého 

autora zařadil mezi autory tzv. moderní pohádky, významného žánru, který 

v 60. letech přinesl české LPDM světový ohlas. 

Slabý debutoval v roce 1962 dobrodružnou knihou Pistole a cesta, kterou 

ilustrovala Helena Zmatlíková. V naučném příběhu o malém Pavlíkovi, který 

rozbije zrcadlo a ze strachu před výpraskem uteče z domova, se děti setkávají 

s nejrůznějšími dopravními prostředky, tříkolkou počínaje a vrtulníkem konče. 

Následovaly další dvě kratší pohádky (Když byly bez práce koláče, 1962; Tři 

Karkulky, 1963) a již zmiňované Tři banány aneb Petr na pohádkové planetě 

(1964). Poslední jmenovaná kniha byla přeložena do ruštiny i němčiny, 

v Sovětském svazu dočkala animovaného zpracování a její rozhlasovou adaptaci 

načetl Karel Höger. Cesta Petra výtahem do vesmíru spojuje absurdní prvky 

s pohádkou a science fiction, přičemž se dotýká i společenských témat a jevů (např. 

absurdita války na příkladu sporu koček a psů).    

V roce 1966 vycházela ve ZM pohádková detektivka na pokračování 

Tajemství oranžové kočky. Slabý byl iniciátorem této knižní události, napsal její 

úvodní kapitolu a pro souborné vydání, které v češtině vyšlo v Lidovém 

nakladatelství v roce 1968, také doplňkové texty mezi jednotlivými kapitolami.290 

Další knihou s mezinárodní účastí byla Meluzínka Minka (1972), v níž byla 

spojovacím prvkem jednotlivých příběhů titulní pohádková postava.  

U Slabého se pohádky mísí s dobrodružnými (Bukukururuna, 1968) 

i hororovými prvky (Strašidelné pohádky, 2011), písničkami (O Ládičkovi Ladičkovi 

a pěti princeznách, 1971) nebo příslovími (Pohádka o stříbrných kůzlatech, 1980). 

Tyto žánrové kombinace přitom vycházely zejména z příběhu a jeho postav, jejich 

autor nepracoval s předem promyšlenou šablonou a často se nechal vést i svými 

čtenáři (viz dále u Nedokončených pohádek).291 V jiných příbězích vtipně 

                                                           

288 Úplný seznam vlastní tvorby i edičních počinů Z. K. Slabého je uveden v příloze č. 12. 

289 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

290 Na pohádce s detektivní zápletkou se podílelo celkem deset autorů: Z. K. Slabý (ČSSR), Jošitomo 
Imae (Japonsko), Pierre Gamarra (Francie), Sergej Baruzdin (SSSR), Marcelo Argilli (Itálie), Jens 
Sigsgaard (Dánsko), Ahmed Hromadžić (Jugoslávie), Friedrich Feld (Anglie) Otfried Preussler (NSR) 
a Ludwik Jerzy Kern (Polsko). Ke každé části se vázala také úvaha daného autora na téma moderní 
pohádka, otištěná ve stejném čísle ZM. Kniha poté vyšla v několika jazycích. 

291 Slabý, Zdeněk K. Zdeněk Karel Slabý: Netradiční životopis o tom, proč píše knihy pro děti. 
Čítárny.cz [online], 1. listopadu 2012 [cit. 7.12.2012]. 
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komentoval dětské zlozvyky a nešvary, čímž čtenářům přinášel ponaučení (Dívka 

z černé věže, 1967).  

Dvojici knih Proč nemá učitel rákosku? (1965) a Proč nejsou v lese modřiny? 

(1967) propojil Slabý prostřednictvím postavy robota Emiliána. V první vyprávěl 

humorné dějiny školy a v druhém pohádkovém příběhu vysvětlil vznik a výrobu 

knihy. Podobně zábavně-naučné je také poznávání abecedy v knize Mezi námi 

písmeny (1974).  

Návod k prvnímu literárnímu experimentování dětí přinesl v knize 

Nedokončené pohádky (1972). Pohádky, přerušené v nejnapínavějším okamžiku, 

vycházely v Mateřídoušce a dětští čtenáři jim vymýšleli originální konce. Ke každé 

z nich přišly díky vysokému nákladu časopisu tisíce odpovědí. Knižně však vyšly 

bez těchto rozuzlení, které doplňovaly nejen české, ale prostřednictvím překladů 

také italské nebo gruzínské děti.292 Podobný koncept využil Slabý také při realizaci 

příběhů Pohádkového detektiva Břetislava Hostivíta (1973). Spisovatel je otiskoval 

také v Mateřídoušce a po každém vydání obdržel desítky nápadů na pokračování 

nebo řešení detektivního příběhu, které následně zohlednil při knižním vydání.293    

S manželkou Dagmar Lhotovou vymyslel Slabý oblíbenou pohádkovou 

postavu Kocoura Vavřince. Jeho příběhy vycházely od roku 1967 celých deset let 

opět v časopisu Mateřídouška a také knižně v pěti samostatných a jednom 

souborném vydání. Ve své době ojedinělý kreslený seriál, který výtvarně ztvárnila 

Věra Faltová, se dočkal také televizního „Večerníčku“, vydání na gramofonové 

desce a kazetě a divadelního zpracování v ostravském Divadle loutek (2006). 

Manželé společně napsali také sbírky Čtení a hraní k uzdravování (1999), Ani den 

bez pohádky (2000) nebo knihu s příběhy na každý den Pohádky, které přinesl vítr 

(2007), za kterou obdrželi v roce 2007 cenu dětí Noci s Andersenem.294  

Starším dětem a mládeži byla určena kniha Děti s cedulkou (1982), 

reflektující skutečné příběhy lidických dětí, odvezených do Německa na 

„poněmčení“. Slabý ji napsal spolu se scenáristou Eduardem Pergnerem a v roce 

1984 byla také zfilmována pod názvem Kukačka v temném lese. Pod pseudonymem 

Kryštof Matouš napsal na konci 90. let několik leporel a knížek na motivy Sekorova 

Ferdy Mravence (např. Ferda a Beruška v nebezpečí, Ferda a koník Chuchlík nebo 

Ferda a kino Brouka Pytlíka). 

                                                           

292 Z knihy také musela být před vydáním odstraněna jedna z pohádek, „O učené huse“, protože 
jejím „hrdinou“ byl husák, což příliš evokovalo tehdejšího prezidenta ČSSR. [Fencl, Ivo. Postmoderní 
pohádkář v nepohádkovém světě. Tvar, 2005, roč. 16, č. 12, s. 18.] 

293 Tamtéž.  

294 Manželé knihu napsali na objednávku nakladatelství Artia a ta ještě před rokem 1989 vyšla 
například v Německu, Španělsku, Francii, Anglii a dalších zemích. Vzhledem k tomu, že oba autoři 
u nás téměř nesměli publikovat, vyšla kniha poprvé česky až v roce 2007, více než dvacet let po 
prvním cizojazyčném vydání. [Slabý, Zdeněk K. Zdeněk Karel Slabý: Netradiční životopis o tom, proč 
píše knihy pro děti. Čítárny.cz [online], 1. listopad 2012 (cit. 7.12.2012).] 
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Pohádkové knihy Zdeňka K. Slabého byly přeloženy do několika světových 

jazyků, mj. srbochorvatštiny, slovinštiny, gruzínštiny, ruštiny, němčiny, polštiny, 

japonštiny, makedonštiny, bulharštiny a dalších.295 

Kromě vlastní tvorby a překladatelství se Slabý věnoval také ediční činnosti. 

Uspořádal několik sborníků zejména současné poezie. S Dagmar Lhotovou 

připravil Vyzvání na cestu (1961), 12 do tuctu (1965), Mami, pofoukej (1971), 

samostatně potom například Milostnou čítanku (1995). Zahraničním autorům pro 

děti a mládež věnoval pohádkové sborníky Třicet stříbrných klíčů (1971) a Světové 

pohádky (1975), Bílé vrány aneb Pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát (1975), z tvorby 

jihoslovanských spisovatelů, japonské Modré Vánoce (1975) nebo výbor 

o laureátech Ceny Hanse Christiana Andersena (Se jménem Hanse Christiana 

Andersena, 1989). 

Zdeněk K. Slabý se věnoval také překladům. Ze srbochorvatštiny přeložil 

pohádky Božidara Timotijeviće (Kovář a slunce) a Dušana Radoviće (Pohádky pro 

Gordanu). Z ruštiny pohádky Gennadije Cyferova (Vždycky bude jaro), Radije 

Pogodina (Jak kohouti zápasí) a zejména Sergeje Baruzdina (Páni kluci). Četné byly 

také jeho překlady z němčiny, mj. Giny Ruck-Pauquetové (V každém lese je myš, 

která hraje na housle), Kurta Davida (V pátek se koupeme), Josefa Guggenmose 

(Proč mají sýčci velké oči) nebo Benno Pludry (Chlapec a bílá mušle). Blízký vztah 

k Japonsku vyjádřil nejen výše zmíněnou vzpomínkovou knihou, ale také 

přeloženými pohádkami Eriky Tačiharové (Skřítkové a strašidla), Jošimota Imaeho 

(Vousy na mašličku) nebo Hisašiho Jamakaeho (Profesor Kurama vynálezcem). 

  

                                                           

295 Slabý, Zdeněk K. PhDr. Zdeněk K(arel) Slabý. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 7, s. 443. 
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3.3 Teoretické a historické reflexe literatury pro děti a mládež 

 

Jako kritik a literární teoretik se Zdeněk K. Slabý věnoval několika 

tematickým okruhům, které se nejpatrněji projevují jednak v jeho recenzní činnosti 

ve Zlatém máji, ale také mimo něj v nejrůznějších sbornících (zejména referátů 

z vědeckých konferencí) a několika brožurách.   

Jeho první vydanou teoretickou prací byla obecněji pojatá brožura 

O současné literatuře pro děti a mládež (1960). Zde definoval požadavky na 

literaturu pro děti a mládež, která by měla plnoprávnou uměleckou formou 

naplňovat výchovný cíl a zároveň mluvit k dětem srozumitelně, živě a poutavě. 

Jako příkladné knihy pro děti a mládež zde Slabý uvedl sbírky Františka Hrubína, 

Jana Čarka, Františka Halase, Jaroslava Seiferta a dalších. V próze jmenoval mimo 

jiné romány J. V. Plevy, Bohumila Říhy, manželů Adlových, Adolfa Branalda, Václava 

Čtvrtka, Heleny Šmahelové. V práci se podle vlastních slov pokusil vyrovnat 

s „dnešní situací literatury pro děti“ a dodal, že by na ni v budoucnu měla navázat 

ucelenější publikace.296  

 Dalším obecnějším zamyšlením se připojil i ke sborníku o kritice LPDM 

Rozpory a výhry dnešní dětské knihy (1962). Hledal zde především východiska 

„dnešní“ literatury pro děti a mládež, která by měla nejen reflektovat život 

a myšlení současných dětí, ale také být otevřená všem uměleckým oblastem. 

Ilustrace v dětské knize je již samozřejmostí, ale tvůrce pro děti musí rozumět 

a umět využívat i film, divadlo nebo hudbu.297 Slabý upozornil, že taková tvorba 

musí nutně reflektovat svět bohatý a fantastický, jak ho vnímají děti; takový, kde se 

i schéma všedního dne (cesta na nákup) může proměnit v dobrodružství:  

„Neběží zde o všednost námětovou: právě námět, který se může dospělému 

zdát běžný a ošoupaný, může v dítěti rozjiskřit bohatou představivost a co 

dokáže z námětu vytěžit, přivolá-li na pomoc humor, poezii, výmysl, pohádku, 

nadsázku. Poučme se z dětských kreseb (než děti – pedagogové prominou – 

zkazí škola), ze sytosti jejich barev, z bohatství představ, ze svéráznosti vidění. 

Jako ilustrátor dětské knihy nebude tyto výtvory kopírovat (a kde se tak děje 

bez tvůrčího přetavení, jde o omyl), tak ani spisovatel nepřevezme dětské 

vidění a vyjadřování beze zbytku: může se tu však kolikrát poučit, oč chudší 

zatím je jeho představivost i slovník.“298  

V této stati se Slabý coby kritik setkává se Slabým spisovatelem. V jeho vlastní 

tvorbě jsou patrna právě tato východiska, ať už jde o příběh O Ládičkovi Ladičkovi 

a pěti princeznách, vydaný spolu s gramofonovou deskou písniček, nebo o Dívku 

                                                           

296 Slabý, Zdeněk K. O současné literatuře pro děti a mládež. Praha: Čs. společnost pro šíření 
politických a vědeckých znalostí, 1960, s. 22.  

297 Slabý, Zdeněk K. Několik časových zamyšlení nad prózou pro malé a nejmenší. In: Bodláková, 
Jitka – Heřman, Zdeněk (eds.). Rozpory a výhry dnešní dětské knihy. Praha: SNDK, 1962, s. 20. 

298 Tamtéž, s. 15.  
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z černé věže, kde jsou právě všední dětské zážitky (např. koupě bundy) ozvláštněny 

humorem a pohádkovým kouzlem.  

Referáty Z. K. Slabého vyšly také ve sbornících z konferencí Umění 

vychovávat uměním (1965, mezinárodní setkání spisovatelů a pracovníků 

literatury pro mládež v Praze roku 1964) nebo Dialog o moderní pohádce (1969, 

seminář o moderní pohádce v Ostravě roku 1969).  

Ve svých kritických i teoretických pracích se Slabý kromě moderní pohádky 

věnoval také poezii a dívčímu románu. V oblasti poezie pro děti byla vysoce ceněna 

jeho stať „Vodopády, proudy, toky, tůně, jezy a stavidla poezie“ a na ni navazující 

příspěvek „O setrvačnostech v poezii“. V první z nich se znovu vrátil k básnickým 

vzorům (Hrubín, Nezval, Halas), kritizoval „politicko-pedagogický podtón“ 

v básních první poloviny 50. let a zároveň se zamyslel nad vztahem umělce 

a dítěte: 

„Dítě – posluchač nebo už čtenář poezie a velký básník k sobě najdou okamžitě 

cestu. (…) Svět dětství je nesmírným inspirujícím momentem umělce; dovede-

li tento moment spojit s pochopením těch, k nimž mluví, je odezva zaručena. 

Pochopení nesmí být ovšem nikdy zaměňováno za šišlání, kašičkování, 

nabádání, vztyčený ukazováček, podceňování, podbízení, drmolení.“299 

Druhá jmenovaná stať byla shrnutím diskuze, kterou první vyvolala. Obě jsou pak 

příklady schopnosti Zdeňka K. Slabého vyzdvihnout ve vhodnou chvíli aktuální 

téma, která se často projevovala právě ve ZM.300  

Několik dalších statí o moderní pohádce publikoval Z. K. Slabý ve ZM, mimo 

jiné v souvislosti s vydáním Tajemství oranžové kočky. Moderní pohádka podle něj 

stojí a padá se schopností autora vtisknout vlastní subjektivní pohled na svět 

pohádkovému příběhu a přitom reflektovat i mravní ideály, které moderní 

pohádku pojí s tou klasickou (boj dobra proti zlu, hrdinství, atp.).301 V přemýšlení 

o moderní i klasické pohádce tak autor vždy navazoval na požadavky uvedené ve 

vztahu ke vší literatuře a teoretické teze často propojoval s příklady vlastního 

autorského přístupu (např. v uvedené stati odhalil autorská východiska, která mu 

byla základem při psaní knihy Tři banány).   

                                                           

299 Slabý, Zdeněk K. Vodopády, proudy, toky, tůně, jezy a stavidla poezie. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 2, 
s. 49. 

300 Slabý se zde vyjádřil také ke kritickému ohlasu Františka Kábeleho, který nebyl spokojen 
s hodnocením své knihy Brousek pro tvůj jazýček. Tuto výměnu názorů mezi kritikem a autorem 
označil Vladimír Stanovský jako příklad vyhraněnosti a zarputilosti některých kritických soudů 
Zdeňka Slabého. [Stanovský, Vladislav. Moje léta ve Zlatém máji. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 2, s. 62.] 

301 Slabý, Zdeněk K. O moderní pohádce. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 1, s. 23. V jedné z dalších statí 
rozvinul téma mravního patosu, který zde definoval jako „základ dnešního vztahu k životu a ke 
světu, to co chceme dětem předat jako štafetu“. Tuto myšlenku ještě dále konkretizoval ve vztahu 
k situaci ČSSR po srpnu 1968, kdy k těmto ideálům patřila touha po svobodě, demokracii a odpor 
proti násilí. [Slabý, Zdeněk K. Pohádky na cimprcampr. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 3, s. 140.] 
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Dlouhodobý zájem o žánr dívčího románu reflektoval redigováním sborníku 

Dívky pro román (1967).302 Série zamyšlení nad problematickou oblastí LPDM měla 

v tomto případě mezinárodní charakter.303 Podle úvodního slova přitom nešlo 

o zmapování podoby žánru v té které zemi, ale spíše obraz naší literatury 

v mezinárodním kontextu, umožňujícím srovnání a zřetelnější vymezení 

vývojových tendencí.304 Slabý přispěl se svou statí „Dívky pro román“, v níž 

rekapituloval podobu dívčího románu v minulosti, aby mohl odhalit jeho největší 

chyby (schematičnost postav, repetitivní dějové zápletky, atp.) a postavit je do 

kontrastu se současným přístupem Heleny Šmahelové. Zejména se však věnoval 

otázce, jaké vlastně jsou dívky, pro které mají být řečené knihy určeny, přičemž své 

teze doložil mnohými citáty z dopisů a osobní zkušeností. Tím v podstatě rozvinul 

požadavek z předchozích obecněji zaměřených článků, když nejen zdůraznil 

základní úkol knih, kterým má být reflexe současného čtenáře, ale také ukázal, jaký 

tento čtenář vlastně je.305 

Na výše zmíněnou stať, věnovanou z větší části tvorbě Heleny Šmahelové, 

lze ve výčtu teoretických okruhů navázat autorskými profily. V práci byl již zmíněn 

„Mezinárodní slovník spisovatelů“, v rámci kterého Zdeněk K. Slabý v letech 1971 – 

1976 publikoval na osmdesát samostatných spisovatelských hesel a dvě souhrnná 

o národních literaturách. Kromě toho však ve ZM i mimo něj vyšlo několik textů, 

které se věnovaly přínosu různých spisovatelů nejen literatuře pro děti a mládež. 

Také ty se většinou týkaly takových autorů, jejichž tvorba souvisela s výše 

zmíněnými okruhy zájmu: poezie (František Hrubín, Vítězslav Nezval, Jan Alda, 

Konstantin Biebl, Ladislav Dvořák), román pro dívky (Helena Šmahelová, Magda 

Szabová) či moderní pohádka (Karel Poláček). 

K literatuře z praktického hlediska se Slabý vyjádřil v brožuře Krátký 

seminář o spisovatelském řemesle (1987), kde nejprve promluvil k začínajícím 

spisovatelům a poté uvedl několik inspirativních ukázek vlastních studií, 

publikovaných ve ZM (např. „Pohádka, která bydlí v Jičíně“ o Václavu Čtvrtkovi, 

nebo „Dívčí autorkou tak trochu proti své vůli“ o Heleně Šmahelové).  

Teoretická tvorba Z. K. Slabého reflektuje témata, o která se dlouhodobě 

zajímal v oblasti kritiky, autorské tvorby pro děti a mládež i redaktorské práci ve 

ZM. Tvoří tak její nedílnou součást a poskytuje teoretické pozadí pro argumenty, 

uvedené v jednotlivých recenzích či glosách.  

  

                                                           

302 Na otázku, proč patřila k okruhům jeho zájmu zrovna dívčí literatura, Z. K. Slabý glosoval, že to 
patrně vyplývá z celoživotního zájmu o ženy. [Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).] 

303 Kromě českých kritiků Miroslavy Genčiové, Miroslava Halíka a Z. K. Slabého do něj přispěli 
autoři z Jugoslávie (Husein Tahmiščić), Francie (Marc Soriano), Rakouska (Richard Bamberger), 
Anglie (Friedrich Feld), Japonska (Tomiko Inuiová) a Polska (Krystyna Kuliczkowská). 

304 Slabý, Zdeněk K. (ed.). Dívky pro román. Praha: SNDK, 1967, s. 5.  

305 Obdobné téma nadnesl Slabý ve ZM článkem „Jde o dnešní Jany“, kde se v poznámce vyjádřil 
k postavě z divadelní hry Ludvíka Aškenazyho Host. Vyzval zde čtenáře k diskuzi nad tím, jaká je 
současná mládež, jaké jsou její zájmy atp. [Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 12, s. 566-567.] 
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4. ZKS a Zlatý máj 

4.1 Redakční činnost a funkce 

 

Zdeněk K. Slabý prosazoval během svého působení v časopisu tvůrčí záměr, 

který v krátkosti shrnul v rozhovoru pro literární magazín Tvar:  

„Zlatému máji (a vůbec nakladatelství Albatros, když jsem byl z redakce Máje 

odejit a stal se roku 1972 dramaturgem divadla a galerie Klub Albatros) jsem 

věnoval dvaatřicet let svého života. Když se někdo bude probírat ročníky 

časopisu, určitě pochopí, oč mi šlo: vytvořit fundovanou, zajímavou a čtivou 

revui o dětské literatuře a vůbec umění pro děti a mládež. Ne vždy byla tato 

moje snaha chápána vedením nakladatelství, příčila se jim například 

foglarovská diskuze nebo široký záběr mezinárodní. Domníval jsem se, že však 

právě úsilí o polemiku padni komu padni zvedá o Zlatý máj zájem a že 

spolupráce se zahraničními spisovateli a kritiky podporuje jeho prestiž.“306 

Působení Zdeňka K. Slabého ve ZM tedy nebylo pouze na bázi pravidelných 

příspěvků. Neméně významná byla jeho práce organizátorská (mj. při navazování 

nových kontaktů v zahraničí a účasti na konferencích a setkáních) a inovační (ve 

vymýšlení nových pravidelných rubrik nebo otevírání významných polemik). Jeho 

osobnost se v časopisu prosazovala více či méně jednak dle přístupu šéfredaktora, 

přičemž nejzřetelněji se samozřejmě projevila ve dvou obdobích jeho vedení, 

a jednak dle aktuální situace ve společnosti (prakticky vůbec na konci 

70. a počátku 80. let). 

Zdeněk K. Slabý do stálého redakčního kolektivu ZM zařadil v září roku 

1958. Stalo se tak po nabídce kritika a šéfredaktora SNDK Václava Stejskala, se 

kterým se znal již z doby přispívání do Nového života.307 Stejskal ho oslovil na 

konferenci kritiků v Dobříši a Slabý se rozhodl jeho nabídku přijmout, přestože v té 

době pracoval jako asistent na katedře české a slovenské literatury UK.308 Lákala 

ho časopisecká práce a možnost více se angažovat v oblasti LPDM.  

Z. K. Slabý nastoupil na místo redaktora, s jehož prací nový šéfredaktor 

Oldřich Syrovátka nebyl příliš spokojen. Jejich první společné číslo v červnu 1958 

bylo zkušební; poté, co si šéfredaktor a nový redaktor ověřili spolupráci v praxi, 

                                                           

306 Fencl, Ivo. Postmoderní pohádkář v nepohádkovém světě. Tvar, 2005, roč. 16, č. 12, s. 19.  

307 Jejich spolupráce nebyla vždy jednoduchá, což dosvědčil nejen Vladislav Stanovský ve svém 
vzpomínkovém příspěvku, ale také sám Slabý v rozhovoru s autorkou. Stejskal měl jako bývalý 
redaktor Nového života vlastní představy o vedení časopisu a navíc i přesně vymezené názory na 
LPDM. Nesnadno se potom srovnával s protichůdnými hlasy, které navíc zněly v časopise „jeho“ 
nakladatelství. Neshody s Václavem Stejskalem do značné míry zavinily i střídání vedoucích 
redaktorů Františka Benharta, Oldřicha Syrovátky i Františka Tenčíka. [Slabý, Zdeněk K. Jak jsem žil 
Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 1, s. 8.] 

308 Slabý, Zdeněk K. Patnáct let. Zlatý máj, 1971, roč. 15, č. 7, s. 425. 
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objevilo se v září téhož roku Slabého jméno i v tiráži. Působil poté jako jediný 

redaktor časopisu až do září 1961.  

Od začátku své práce se v redakci aktivně zapojoval a přicházel s novými 

nápady. Syrovátka pracoval před ZM mimo jiné jako šéfredaktor brněnského 

deníku Rovnost a oba muže pojila snaha, udělat časopis čtenářsky co 

nejzajímavějším. Slabý to zdůvodnil: 

 „Nedovedu si představit zajetou redakční práci – takovou, že bych měl na léta 

dopředu rozvržen obsah časopisu a jenom bych automaticky zaplňoval 

stránky. (…) Věděl jsem, že jeho náklad může stoupnout, bude-li zajímavější, 

nebude-li se úzce držet odborných problémů, dá-li vedle nich dostatek 

prostoru pro atraktivní záležitosti.“309 

Ihned tak přišel s nápadem na autorský fejeton, který podle něj měl v tomto typu 

periodika své místo. Sérii podčárníků zahájil v šestém čísle roku 1958 prozaik 

a cestovatel František A. Elstner svým článkem „Strejdo? Co žere krokodýl?“. Další 

novinkou byla rubrika „Na otázku Zlatého máje odpovídá“, neboli kratičké 

rozhovory na aktuální téma. Respondenty byli mj. Bohumil Říha, Jiří Trnka, Jiří 

Hanzelka a Miroslav Zikmund, Jan Werich nebo Karel Höger.  

V říjnovém čísle 1958 tvůrčí tandem zavedl také rubriku „Seznamujeme vás 

s knihou“, kde našly své místo recenze a ukázky ze zahraničních, v Československu 

zatím nevydaných knih. Význam této rubriky byl nejen v rozšíření obzoru čtenářů 

za hranice země, ale také v upozornění na zajímavé tituly, které by stály za 

vydání.310  

V následujícím ročníku časopis inicioval „Mezinárodní anketu Zlatého máje“, 

přičemž s jejím návrhem přišel právě Zdeněk K. Slabý.311 O jejím významu práce 

hovoří v kapitole 2.2. Anketa později vyústila v mezinárodní konferenci, která se 

konala v roce 1964 v Praze, a stala se nejen základem pro širší mezinárodní 

spolupráci ZM, ale vyžádala si také zmapování úrovně české kritiky literatury pro 

děti a mládež, což se odrazilo v diskuzi ve třetím ročníku časopisu.  

Z dalších iniciátorských počinů Z. K. Slabého je třeba zmínit mezinárodní 

edici Děti světa. Její vydávání navrhl na konferenci o časopisech pro děti, která se 

konala v Praze v roce 1961. První části sborníku povídek na téma současný život 

dětí, jejichž autoři pocházeli z různých zemí Evropy, Asie i Latinské Ameriky, se 

chopilo bulharské nakladatelství Narodna mladež.312 Další části vyšly v SSSR 

a Jugoslávii, čtvrtá měla být vydána v Japonsku. Slabý s myšlenkou sborníku přišel 

jako s možností další mezinárodní spolupráce, kterou v oblasti literatury pro děti 

a mládež vždy chápal jako přirozenou a žádoucí, což se odráží v jeho příspěvcích 

                                                           

309 Slabý, Zdeněk K. Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 1, s. 9.  

310 Slabý, Zdeněk K. Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 2, s. 58.  

311 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

312 Slabý, Zdeněk K. Děti světa. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 3, s. 139.  
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i činech po celou dobu působení ve ZM i mimo něj. Později byl členem redakční 

rady za ČSSR a účastnil se jejích setkání mimo jiné v roce 1968 v Japonsku.313 

 

V letech 1962 – 1963, kdy si Tenčíkovo vedení redakce z Brna vynutilo lepší 

organizaci práce, se Slabý stal zástupcem šéfredaktora a na redaktorské místo 

přibyla nejprve na krátkou dobu Jaroslava Janoušová a poté básník Jindřich 

Hilčr.314 Spolupráce s Tenčíkem byla v mnohých ohledech zcela jiná, neboť na 

rozdíl od Syrovátky tíhnul spíše k teoretickému než praktickému uvažování 

o LPDM.315 S Tenčíkovou rozvážností souvisí také fakt, že v časopise v této době 

nepřibylo tolik nového, jako v předchozím období. Z rubriky „Na otázku Zlatého 

máje odpovídá“ se vyvinuly plnokrevné rozhovory Jaroslava Dewettra, které se 

zaměřily také na osobnosti mimo literární oblast. 

 Když v roce 1964 nastoupil do funkce šéfredaktora Vladislav Stanovský, 

Slabý zůstal jeho zástupcem a nadále byl také jediným redaktorem české sekce. 

Stanovský na svého spolupracovníka vzpomněl v článku k 40. výročí časopisu: 

„Slabý je typ sršící nápady a zná a samozřejmě už tehdy znal dětskou literaturu 

jako málokdo. Jeho soudy jsou vyhraněné, leckdy nekonformní, leckdy i dost 

zarputilé.“316 

Zásluhou Slabého mimo jiné bylo, že se ve ZM znovu otevřelo téma 

dobrodružné literatury a že se diskuze tentokrát věnovala téměř výhradně 

Jaroslavu Foglarovi. Redaktor se s Foglarem znal již v době okupace, kdy byl 

členem jeho skautského oddílu: 

„Oddíl byl výborně vedený, Foglar si vymýšlel vše možné, aby nám něco předal 

a zaujal naši pozornost. Posléze jsem si uvědomil, že je to osobnost, která něco 

udělala a něco dělá pro mladé kluky, takže jsem si řekl, že by bylo třeba mu 

pomoci v době, kdy byl zakázán. Tak jsem vymyslel tu diskuzi, která se ale 

rozvinula do nesmírné šíře, protože psali nejen ti, které jsme oslovili pro 

a proti Foglarovi, ale také stovky čtenářů. Časopis se najednou stal nesmírně 

populárním.“317  

Byť se sám do diskuze nezapojil, svůj osobní vztah ke spisovateli vyjádřil 

v rozhovoru „Zákazy a exploze“ v roce 1990, ve kterém ho mimo jiné oslovoval 

jeho skautskou přezdívkou Jestřáb.318  

                                                           

313 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

314 Slabý je jako zástupce šéfredaktora uveden v tiráži šestého ročníku, ale sedmého již nikoliv. 
Vysvětlení bylo následující: „Jednoho dne mi Tenčík sdělil, že Jindřich Hilčr je básník a je starší, což 
jsem pochopitelně věděl. Ale pochopil jsem a ihned souhlasil, abychom byli oba v  tiráži uváděni 
rovnoprávně jako redaktoři.“ [Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 2, s. 61.] 

315 Zdeněk K. Slabý vzpomenul ve svém příspěvku k 40. výročí, že o Tenčíkovi již před příchodem 
do ZM proslýchalo, že každé číslo časopisu detailně sleduje a vede s jeho příspěvky vlastní 
polemiky. [Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 2, s. 59.] 

316 Stanovský, Vladislav. Moje léta ve Zlatém máji. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 2, s. 62. 

317 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

318 Slabý, Zdeněk K. Zákazy a exploze. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 4, s. 211. 
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V 60. letech pak společně se šéfredaktorem narazili na další polemická 

témata – například o výtvarnictví nebo žánru komiks. Časopis také navázal na 

předchozí období a začal si více všímat jiných než literárních oblastí (výtvarnictví, 

divadlo, film, rozhlas). Oba redaktoři časopisu, Stanovský i Slabý, se shodli 

v nutnosti propojovat literaturu s ostatními uměními a v koncepci časopisu to 

prosazovali i přes nesouhlas mateřského SNDK (zejména Václava Stejskala). 

Zejména díky nim se však ZM dostal na úroveň ostatních literárních časopisů nejen 

v ČSSR, ale také v zahraničí. O Praze se v této době dokonce uvažovalo jako 

o centru celosvětové kritiky LPDM, k čemuž časopis bezpochyby přispěl.319  

Z. K. Slabý také přišel s nápadem na beletristickou přílohu ZM, která 

vycházela mezi lety 1964 a 1966. Souvisela s jeho zájmem o experiment a snahou 

objevovat nejen v literatuře nové tvůrčí cesty. Hlavním úkolem přílohy bylo 

přinášet netradiční a experimentátorská díla domácích i zahraničních autorů 

a vytvářet tak pokusnou platformu pro aktuální tvorbu.320  

 

Zdeněk K. Slabý byl šéfredaktorem ZM ve dvou obdobích. Poprvé převzal 

funkci po Stanovském v září roku 1968 a zůstal v ní až do června 1971. Stanovský 

odešel ze ZM na žádost svého bývalého nadřízeného z Kulturní tvorby, Miroslava 

Galušky, který mu nabídl funkci poradce pro kulturu u prezidenta Ludvíka 

Svobody. Aby byl časopisu silnější oporou, vstoupil Slabý v optimistickém ovzduší 

jara 1968, avšak po dlouhém zvažování, do KSČ.321  

Jeho vize, jak by měl ZM fungovat, navazovala na předchozí vedení 

Stanovského, ale se v mnohém lišila. Slabý spolupracoval s redaktorkou Helenou 

Beckerovou a slovenským redaktorem Petra Čačkem. Poté, co Beckerová na konci 

roku 1969 emigrovala do Švýcarska, zaujal její místo na celý rok 1970 Vratislav 

Kubálek a po něm Čestmír Vejdělek. Čačka vystřídal od září 1970 Ondrej Sliacky.  

Slabý vytvořil okruh spolupracovníků, tzv. redakční aktiv. Tento „orgán“ 

měl aktivně reagovat na potřeby časopisu a spoluvytvářet jeho obsah. Záměrem 

bylo zefektivnit výrobu časopisu tak, aby se mohl komplexněji zaměřovat na 

všechna odvětví umělecké tvorby pro děti, a zároveň rozšířit okruh odběratelů. 

Členové redakční rady, fungující od založení časopisu, totiž hodnotili zejména 

zpětně obsah časopisu. Redakční aktiv měl fungovat jako institucionalizovaná 

skupina sedmadvaceti externích spolupracovníků.322 Jeho členy byly dlouholetí 

                                                           

319 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

320 Slabý, Zdeněk K. V dnešním čísle. Zlatý máj, 1964, roč. 8, č. 1, s. 43-44.; Příloha tuto snahu 
potvrdila již svým prvním příspěvkem, pohádkou Námořník a ostatní, která byla debutem 
spisovatelky Hermíny Frankové v oblasti literatury pro děti. V následujících přílohách vyšly 
například pohádky Václava Čtvrtka, Jacquesa Préverta nebo výbor v jugoslávské poezie. 

321 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).   

322 Do sklepního bytu v ulici U Libušiných lázní, kde redakce v tuto dobu sídlila, zval šéfredaktor 
každou středu spolupracovníky redakce i jejich známé a společně debatovali nejen o literatuře pro 
děti a mládež. Tyto redakční středy byly velmi oblíbené. [Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou 
(Praha, 2012).] 
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pravidelní přispěvatelé ZM (např. Zdeněk Heřman, Otakar Chaloupka, Zlatko 

Klátik, Vladimír Nezkusil, Jaroslav Tichý nebo Jaroslav Voráček), zatímco 

v redakční radě byli nadále zejména spisovatelé či ilustrátoři knih pro děti 

a mládež (viz příloha č. 1). K redakčnímu aktivu a radě přibyli také stálí zahraniční 

přispěvatelé. Obě nové skupiny však byly do konce roku 1969 zrušeny a ve vedení 

posílila redakční rada v čele s Bohumilem Říhou. 

Kromě této organizační změny doznal časopis i změn obsahových. Slabý 

pokračoval ve sledování neliterárních uměleckých oblastí a činil tak až do doby, 

kdy bylo redakci naznačeno, že by se měla více zaměřit na jí vymezenou oblast 

LPDM. Od čtrnáctého ročníku se tak časopis důkladněji věnoval především 

literární problematice, což oficiálně vysvětlil přáním čtenářů.323 Připomínkou této 

proměny byl nový podtitul („Časopis o dětské literatuře“) a výraznější provázání 

s vydavatelem, což lze pozorovat například v intenzivnější propagaci 

nakladatelství na stránkách časopisu (otiskování statí ředitelů a šéfredaktorů, 

zveřejňování ukázek z nových knih, apod.). Slabý však od svého záměru propojovat 

různá umělecká odvětví neustoupil. Pokusil se dokonce iniciovat vytvoření klubu 

uměleckých pracovníků tvořících pro děti, ve kterém by se společně scházeli 

spisovatelé, divadelníci, filmaři a další. Z pohledu „vyšších“ míst však taková 

činnost byla spíše podezřelá než záslužná.324  

Pro lepší komunikaci se čtenářem zavedl šéfredaktor také rubriku „Zápisník 

měsíce“, ve které formou poznámky nebo fejetonu komentoval aktuální problém. 

Snaha vyvolat nad významnými tématy širší diskuzi byla patrná i z dalších 

příspěvků. Slabý to komentoval následovně: „Jestliže jsme přesvědčeni 

o nezbytnosti dialogu v politických a společenských otázkách, chceme si navyknout 

na plodnou rozpravu i v literatuře a v umění.“325  

Další snahou Slabého bylo rozšířit okruh čtenářů, z čehož pramení rovněž 

příprava a vydání tzv. nultého čísla v dubnu 1969. To bylo distribuováno do škol 

a knihoven jako forma propagace, přineslo ukázky několika statí a možnost přímo 

si objednat předplatné časopisu i jeho předchozích ročníků. Tato činnost však 

nepřinesla výraznější efekt. Prodaný náklad časopisu nezvedlo ani vydávání tzv. 

metodických klíčů pro práci s knihami Klubu mladých čtenářů (v roce 1969 jich 

vyšlo šest, např. na téma pohádka, dobrodružná kniha nebo literatura pro dívky), 

nebo přizpůsobování obsahu některých čísel přání čtenářů (např. v dubnu 1969 

o čítankách). To částečně potvrzuje i názor Z. K. Slabého, že soustředění na 

pedagogické otázky nebylo pro literárněkritický časopis nikdy správnou cestou.326 

Snahu vydávat ve stále se zužujícím normalizačním prostoru hodnotné 

články reflektovala nová rubrika „Mezinárodní slovník spisovatelů“, kterou Slabý 

                                                           

323 Redakce [Zlatý máj]. Dvě glosy otevírající první číslo nového ročníku. Zlatý máj, 1970, roč. 14, 
č. 1, s. 2.  

324 Slabý, Zdeněk K. Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 3, s. 105. 

325 Slabý, Zdeněk K. Zápisník měsíce. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 7, s. 73k. 

326 Zdeněk K. Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  
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vymyslel společně s Vratislavem Kubálkem. Slovník nahradil „Galerii autorů 

literatury pro děti a mládež“ a vycházel plných šest let (leden 1971 – prosinec 

1976). Od jiných profilů se lišil spoluprací redakce se samotnými spisovateli: pro 

slovník jeho autoři vybírali pouze takové spisovatele, které mohli požádat 

o zhodnocení vlastní tvorby a pomoc s výběrem vhodné ukázky.327 Jeden až dva 

medailony v každém čísle tak zpravidla doplňovala báseň či část prózy a „autorská 

konfese“. Počtem hesel patří tento slovník k nejobsáhlejším projektům ZM i Zdeňka 

K. Slabého.  

Na konci 60. let došlo k oslabení monopolu SNDK a v souvislosti s tím se ZM 

rozhodl oceňovat hodnotné knihy, nejprve v rámci rubriky „Kniha měsíce“ 

a později i výroční „Cenou kritiky“ (1970 – 1971).328 Zároveň časopis sledoval 

i nejprodávanější knihy. Knihu měsíce z nabídky pro děti a mládež vycházející ve 

všech nakladatelstvích volil redakční aktiv. První ocenění získala novela Heleny 

Benešové Schůzka na Budínku (Praha: SNDK, 1968), dalšími oceněnými byly 

například sbírka italských pohádek Král sedmi závojů Jana Vladislava (Praha: 

SNDK: 1968) nebo román Bohumila Říhy Pět bohů táhne přes moře (Praha: 

Československý spisovatel, 1968).329 Cenu kritiky se ZM rozhodl vyhlašovat 

ke 2. dubnu jako Mezinárodnímu dni dětské knihy.330 Obě iniciativy však skončily 

spolu s utužením normalizačního ovzduší, které netolerovalo jiná než oficiální 

ocenění.331 

Zdeněk K. Slabý ve svém prvním „Úvodním slovu“ po listopadu 1989 

připomněl, že ZM v tomto přechodném období dával mimo jiné prostor autorům, 

kteří jinde tvořit nemohli.332 Jako příklad uvedl karikaturistu, vystupujícího pod 

pseudonymem Haďák, který byl autorem kreseb na zadní obálce v celém 

                                                           

327 Kubálek, Vratislav – Slabý, Zdeněk K. Mezinárodní slovník spisovatelů. Zlatý máj, 1971, roč. 15, 
č. 1, s. 56. 

328 Tři knihy, které padesát spolupracovníků redakce vybralo vždy z nabídky předchozího roku, se 
rozdělily o ceny za první (Zlatý máj), druhé (Stříbrný máj) a třetí místo (Bronzový máj). Tyto 
aktivity ZM byly zřetelnou reakcí na uvolnění monopolu Albatrosu. S rozšířením vydavatelského 
pole stoupl význam kritického média a časopis tímto gestem mohl ocenit významné vydavatelské 
počiny.  

329 Ke Knize měsíce byla většinou připojena i tzv. čestná listina dalších významných počinů v oblasti 
literatury pro děti a mládež. Vzhledem ke značné časové prodlevě mezi přípravou a distribucí 
časopisu, byly knihy vyhlašovány až s čtyřměsíčním zpožděním. [Redakce (Zlatý máj). Kniha 
měsíce. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 3, s. 155-157.] 

330 Za rok 1969 – 1. cena: Václav Čtvrtek, Pohádky ze čtyř studánek (Liberec: Severočeské 
nakladatelství, 1969), 2. cena: Ota Hofman, Hodina modrých slonů a Josef Kleibl, Cesta za Adamem 
(oba Praha: Albatros, 1969); 3. cena: Vladimír Kovářík, Staropražské romance (Praha: Albatros, 
1969). [Redakce (Zlatý máj). Cena kritiky. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 4, s. 2ob.]; 

Za rok 1970 – 1. cena: Bohumil Říha, Adam a Otka (Praha: Albatros, 1970) a Ota Šafránek, Firma 
Hrášek a bernardýn (Praha: Svoboda, 1970); 2. cena: neudělena; 3. cena: Daisy Mrázková, Chlapeček 
a dálka (Praha: Albatros, 1970). [Redakce (Zlatý máj). Cena kritiky. Zlatý máj, 1970, roč. 15, č. 4, 
s. 238.] 

331 Slabý, Zdeněk K. Jak jsem žil Zlatý máj. Zlatý máj, 1996, roč. 40, č. 3, s. 106. 

332 Slabý, Zdeněk K. Úvodní slovo. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 4, s. 194.  



76 

15. ročníku. Haďák zde ztvárnil například Františka Hrubína, Oldřicha Syrovátku, 

Helenu Šmahelovou nebo Václava Čtvrtka. 

 

V období normalizace, resp. od září roku 1971 zaujal pozici šéfredaktora Jiří 

Lapáček. Bezprostřední příčinou k výměně vedení byly dva články. V březnu 1971 

to byl profil polského spisovatele Wiktora Woroszylského (v rámci rubriky 

„Mezinárodní slovník spisovatelů“ spolu s přetištěním ukázky z jeho knihy333) 

a nekrolog Jana Drdy. Spisovatel se postavil proti invazi sovětských vojsk, čímž 

upadl v nemilost a nedlouho poté zemřel. Za oba články dostala redakce pokutu 

deset tisíc korun a Slabý musel odejít nejprve z jejího vedení a poté zcela opustit 

redakci ZM.334 Až do roku 1976 vycházela v časopise jeho slovníková hesla v rámci 

„Mezinárodního slovníku spisovatelů“. V 70. letech působil jako dramaturg galerie 

a divadla Klubu Albatros a skrze tuto činnost se také ve ZM začaly objevovat jeho 

další texty.  

S pravidelnými příspěvky se však Zdeněk K. Slabý vrátil do časopisu až 

v roce 1986. Tehdy začala vycházet jeho vzpomínková série článků „Jak se do knihy 

volá“, v následujícím ročníku na podobné téma „Lidé, které jsem potkal nad 

knihou“ a konečně v roce 1989 historická ohlédnutí „Z historie Albatrosu“, která 

měla být základem pro soubornou knižní publikaci.335  

 

Druhé a poslední šéfredaktorské období nastalo Zdeňku K. Slabému 

v dubnu roku 1990 a trvalo pouze necelý rok (do února 1991). Poté spisovatel 

odjel na půlroční stáž do japonské Ósaky a po návratu působil „pouze“ v redakční 

radě ZM. V této době spolupracoval s redaktorkou Irenou Malou (od února 1991 ji 

vystřídala Markéta Hejná), slovenským redaktorem stále zůstával Ondrej Sliacky. 

Jeho druhé šéfredaktorské intermezzo se v mnohém podobalo tomu prvnímu.  

Od šestého čísla roku 1990 vytvořil vedle tradiční redakční rady také kruh 

spolupracovníků, tedy jakousi obdobu redakčního aktivu.336 Slabý rozšířil také 

redakční radu. Kromě stávajících členů se do ní vrátily některé 

z přednormalizačních osobností ZM: Jan Červenka, Zdeněk Heřman, Jindřich Hilčr, 

Milan Jurčo, Vladislav Stanovský nebo Jaroslav Tichý (viz podrobně příloha č. 1).  

Rubrika „Úvodem“, která nahradila „Zápisník měsíce“, měla již jasnější 

podobu editorialu. Slabý zde nejen komentoval aktuální dění, ale také upozorňoval 

na články z daného čísla a to zejména na takové, nad kterými bylo možno rozvinout 

                                                           

333 Dodružná kniha Podmuch malowanego wiatru vyšla ve slovenštině pod názvem Útek z Muertanie 
(Bratislava: Mladé leta, 1970). Právě země, kterou zde Woroszylsky vylíčil, připomínala tiskovému 
dohledu svým totalitním režimem Československo.  

334 Slabý, Zdeněk K. Úvodem. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 4, s. 194.   

335 Slabý, Zdeněk K. Z historie Albatrosu. Jarmila Urbánková a ostatní. Zlatý máj, 1989, roč. 33, č. 10, 
s. 625.  

336 Patřili do něj Jana Čeňková, Olga Franzová, Růžena Hamanová, Jaroslav Koťa, Marcela 
Macháčková, Helena Primusová, Olga Szymanská (od 7. čísla), Richard Škvařil, Hana Šmahelová 
a Ivana Vajnerová. 
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diskuzi. K jednomu takovému Slabý napsal: „Netvrdíme, že B. M. Kabát v diskusním 

příspěvku o dětských časopisech u nás vyjadřuje názor redakce (i na to si budeme 

znovu zvykat, že autor má právo na osobní pohled), nicméně slovo do pranice 

vyřkl.“337 V jednom z následujících čísel (září 1991) se podobný text, zbavující 

redakci odpovědnosti za příliš příkré názory přispěvatelů, objevil i v tiráži. 

Polemické texty se tedy staly znovu pravidelnou součástí časopisu, stejně fejetony 

nebo vyhlašování „Knihy měsíce“.  

Časopis se v této době také vrátil k publikování bibliografie článků o LPDM 

a vydal několik hesel „Doplňků ke slovníku Čeští spisovatelé pro děti a mládež“. Ty 

byly rozšířením slovníku vydaného nakladatelstvím Albatros v roce 1985. 

Zajímavostí bylo, že jednotlivá hesla o sobě psali sami autoři, což bylo podle 

Slabého rychlejší, než kdyby se práce ujali historikové.338 Tato činnost byla 

obzvlášť významná vzhledem k tomu, že druhého vydání se slovník z finančních 

důvodů nedočkal.339 

Celá akce vydávání doplňků byla vyhlášena Klubem literatury pro mládež, 

který se ustavil již v prosinci roku 1989. Zdeněk K. Slabý byl spolu s dalšími 

pravidelnými spolupracovníky ZM (Jan Červenka, Hermína Franková, Zdeněk 

Heřman, Jindřich Hilčr, Vladimír Nezkusil, Jaroslav Tichý a další) jeho zakládajícím 

členem a od ledna 1990 také členem výboru, jehož předsedkyní se stala Franková. 

Klub si dal za cíl stát se nezávislou kritickou platformou LPDM, která by ve 

spolupráci s Obcí spisovatelů, Společností přátel knihy pro mládež a také Zlatým 

májem měla přispívat k utváření hodnotné literatury pro děti a mládež.340 

V listopadu roku 1990 se potom pod záštitou klubu i ZM konala konference 

hodnotící uplynulých dvacet let vývoje LPDM.  

Další nová, i když nepravidelná, rubrika vznikla na začátku roku 1991. Pod 

titulkem „Dvanáct moderních spisovatelů“ vždy shrnovala nejvýznamnější tvůrce 

pro děti a mládež v některé z evropských zemí. Její první díl napsal Keith Barker o 

britských spisovatelích, ale objevila se zde i rumunská, polská nebo maďarská 

LPDM. Tato rubrika, stejně jako mnoho dalších rozhovorů, anketních otázek či 

zamyšlení, sledujících zahraniční vývoj, navazovaly na tradici ZM a názor Zdeňka K. 

Slabého, že česká dětská kniha by se měla co nejvíce začleňovat do celosvětového 

kontextu a čerpat z něj inspiraci. Nahlížení přes hranice mělo přinést inspiraci 

i možnost vyvarovat se v budoucnu chyb.341 

Do časopisu nevrátila pouze pozitiva. Stále palčivěji se projevovala nutnost 

přilákat nové čtenáře. Tápání redakce ukazuje Slabého výzva v jednom z úvodníků:  

                                                           

337 Slabý, Zdeněk. Úvodem. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 5, s. 194. (Čísla čtyři a pět 34. ročníku byla 
číslována stejně, tj. od strany 193-256.) 

338 Tamtéž, s. 195. 

339 Zapletal, Zdeněk. Teorie dětské literatury znovu hledá domov. Zlatý máj, 1992, roč. 36, č. 3, 
s. 132. 

340 Heřman, Zdeněk. Klub literatury pro mládež. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 4, s. 200. 

341 Slabý, Zdeněk K. Úvodem. Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 2, s. 66. 
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„Domníváme se, že náš časopis může skutečně pomoci pedagogům, 

knihovníkům, knihkupcům, pracovníkům nakladatelství i zájemcům z dalších 

oblastí, věnujícím se dětem. Proto kladu otázku, jak upozornit na jeho 

existenci další zájemce, kteří by ho mohli využívat. Znáte radu?“342  

Na konci roku 1990 pak mohl sice Slabý čtenářům oznámit, že časopis nezanikne, 

ale v následujícím ročníku se musí stát dvouměsíčníkem.343  

 

Po návratu z Japonska se Slabý stal členem redakční rady, ve které působil 

až do zániku časopisu, a znovu se uvedl sérií článků „Japonská ohlédnutí“. Začal 

také opět hojně přispívat zejména recenzemi a některá z posledních čísel 

redigoval. Mimo jiné šlo o dvě vydání se školní tematikou v červnu 1993 a dubnu 

1994, kterých se ujal i přesto, že v návodně pedagogický obsah ZM příliš nevěřil. 

Podle jeho názoru přílišné soustředění na „pomoc škole“ do literárně-kritického 

časopisu nepatřilo.344 V redakční radě však působil až do posledního čísla, ve 

kterém se se ZM rozloučil ve své poslední poznámce „Soumrak“.345   

                                                           

342 Slabý, Zdeněk K. Úvodem. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 8, s. 450. 

343 Slabý, Zdeněk K. Úvodem. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 10, s. 578. 

344 Zdeněk Slabý v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).  

345 Slabý, Zdeněk K. Soumrak. Zlatý máj, 1997, roč. 41, č. 3-4, s. 142. 
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4.2 Autorská tvorba: zpravodaj, glosátor i pamětník346 

Prvním příspěvkem Zdeňka K. Slabého v kritické revue Zlatý máj byla 

recenze cestopisné knihy Adolfa Hoffmeistera Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam 

běží, která vyšla v dubnu 1957.347 Recenze tvořily spolu se zprávami 

a poznámkami kvantitativně nejsilnější část jeho tvorby pro časopis, přičemž hojně 

jim konkurovaly i vzpomínkové a profilové články. Všechny lze ve ZM najít nejen 

podepsané celým jménem, ale také pod zkratkami ZKS nebo aby.348  

Recenzní výtisky knih rozdělovala redakce ZM jednotlivým autorům podle 

okruhu jejich zájmu a podle jejich pracovní vytíženosti. Nebylo proto pravidlem, že 

by každý spolupracovník napsal recenzi do každého čísla, avšak nezřídka jich také 

publikoval několik najednou. Kritický zájem Zdeňka K. Slabého souvisel s jeho 

autorskou preferencí (pohádka – klasická i moderní), osobní zkušeností 

(dobrodružná literatura) a také s vlastním rozhodnutím, jakému žánru se bude 

věnovat (dívčí román). 

Tvorba zpráv o aktuálních událostech v literatuře a umění pro děti a mládež 

souvisela s pracovní náplní redaktora časopisu a nejvíce těchto textů Zdeňka K. 

Slabého lze v časopisu nalézt do roku 1967. V poznámkách a glosách ze stejné 

i pozdější doby již lze vysledovat opakující se témata, která mu byla blízká 

Poslední specifickou částí Slabého tvorby byly vzpomínkové texty, které 

vycházely z jeho osobních vztahů se spisovateli a dalšími osobnostmi. Slabý 

považoval osobní kontakt za podstatnou součást umělecké i kritické tvorby 

a náhodná setkání dokázal ve svých článcích zužitkovat stejně jako dlouholetá 

přátelství i pracovní vztahy. 

4.2.1 Kritika literatury pro děti a mládež 

Recenze byla nejen jedním z prvních setkání Zdeňka K. Slabého s literární 

publicistikou, ale také jeho vůbec prvním příspěvkem do ZM. Slabého kritické texty 

se v časopise objevovaly až do počátku 70. let a poté znovu od roku 1990. Většina 

se přitom soustředila na sbírky básní, dobrodružné nebo dívčí romány a zejména 

klasické i moderní pohádky.  

Typickým znakem Slabého recenzí byl zobecňující přesah, který se na 

pozadí hodnocení knihy dokázal vyjádřit i k otázkám žánru, kontextu tvorby jiných 
                                                           

346 Tato kapitola uvádí odkazy na jednotlivé články u řady obecnějších tvrzení ohledně kritického či 
autorského přístupu Z. K. Slabého. Odkazuje na typické příklady, ke kterým by bylo možno 
jmenovat mnoho dalších, neboť Slabého tvorba pro ZM byla vzhledem k době jeho působení i míře 
angažovanosti značně rozsáhlá.  

347 Slabý, Zdeněk K. O dalekohledu aneb Můj neexistující syn se vmísil do vážné recenze. Zlatý máj, 
1957, roč. 1, č. 8, s. 219.  

348 Celým jménem byly ve ZM zpravidla označeny delší studie a většinou také recenze. Zde však 
existují výjimky: do pátého ročníku a potom znovu v 70. letech byly pod recenzemi často jen 
zkratky či iniciály autorů. Pokud byl článek podepsán pouze zkratkou, šlo nejspíše o drobnou 
poznámku, glosu či zprávu. Pak nebylo výjimkou ani to, že celou stranu časopisu, zaplněnou 
krátkými žurnalistickými útvary, tvořil jediný autor, což byl často případ právě Zdeňka K. Slabého.  
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autorů nebo k ediční praxi u nás či v zahraničí. Příkladem takové recenze, kterou 

vyzdvihl Otakar Chaloupka ve svém hodnocení prvních deseti ročníků ZM, byl 

příspěvek „O jedné přirozené dobrodružnosti“. Slabý zde hodnotil knihu Klub Lysek 

(Praha: SNDK, 1963) spisovatele Arthura Ransoma a jejím prostřednictvím se 

zamyslel nad dobrodružnými romány obecně a zejména nad tím, co chybí 

k dokonalosti těm českým (přesvědčivost postav, schopnost nabídnout zajímavý 

příběh, ad.).349 

Nejen u překladových knih si Slabý často všímal zejména toho, čím by tyto 

mohly být vzorem pro domácí autory, přičemž ale zdůrazňoval, že je nelze chápat 

„jako vzor, jejž je možno okopírovat, nýbrž jako podnět vhodný k vlastnímu 

hledání“.350 Například důležitým aspektem knihy Charlese Vidraca Na vlastní pěst 

(Praha: SNDK, 1958) byl podle něj hlavní hrdina a jeho vztah k práci, který v dané 

době viditelně chyběl v české literatuře pro mládež.351  

Inspiraci pro domácí autory, kterou využil například Václav Řezáč, Slabý 

opakovaně nacházel v knihách německého autora dětských detektivek Ericha 

Kästnera, jenž byl jedním z nejoblíbenějších autorů českých dětí. Jeho díla 

splňovala nároky kladené na LPDM zejména tím, že vyprávěla o současných dětech 

a dokázala vystihnout jejich povahy v rámci napínavého a zábavného příběhu.352 

Slabý napsal pro ZM recenze překladů Emil a tři dvojčata (vyšla v roce 1959), 

Létající třída (1961) a 35. května (1963). 

Stejně často se vracel také ke knihám Heleny Šmahelové, jejíž tvorba 

znamenala nový začátek pro dívčí román. Recenzemi se věnoval pozdějším knihám 

Karlínská číslo 5 (1962) a Jsem už velká dívka (1963), avšak v delších profilových 

textech stejně jako ve výše zmíněné stati „Dívky pro román“ zhodnotil a vyzdvihl 

celou její tvorbu. Hlavní předností Šmahelové podle něj bylo proniknutí do 

přemýšlení, povah a pocitů dospívajících a s tím spojená věrohodnost postav.353 

Stejné požadavky potom Slabý kladl i na další dívčí romány, přičemž některé je 

splňovaly (např. Dům drobných radostí Colette Vivierová), jiné se vydaly zcela 

opačnou cestou (např. Mýlka neplatí Eleny Čepčekové). Opakovaně přitom stavěl 

tvorbu Šmahelové a dalších autorek (např. Evy Schmidtové) do kontrastu 

s prvorepublikovým dívčím románem, který se stal symbolem braku jako 

dobrodružná literatura. Nepřekvapilo ho však, že se tento druh knih po roce 1989 

na trh znovu vrátil, jak uvedl v recenzi knihy Růže z Kavkazu.354  

                                                           

349 Slabý, Zdeněk K. O jedné přirozené dobrodružnosti. Zlatý máj, 1963, roč. 7, č. 6-7, s. 270.  

350 Slabý, Zdeněk K. Příklady samozřejmé nápaditosti. Zlatý máj, 1959, roč. 3, č. 7-8, s. 342. 

351 Slabý, Zdeněk K. Není dobrodružství jako dobrodružství. Zlatý máj, 1959, roč. 3, č. 4, s. 184-185. 

352 Slabý, Zdeněk K. Pětasedmdesátka Ericha Kästnera. Zlatý máj, 1974, roč. 18, č. 3, s. 191.  

353 Slabý, Zdeněk K. Poetičnost a dobrodružnost všedního dne. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 3, s. 104-
110.  

354 Slabý, Zdeněk K. Růže z Kavkazu. Lýdia A. Čarská. Zlatý máj, 1992, roč. 36, č. 2, s. 115.  
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Dobrodružný a dívčí román tvořily dva významné okruhy Slabého kritické 

tvorby a zároveň se právě v nich povedlo ZM překonat tabu, které vytvořila 

literární kritika konce 40. a počátku 50. let.355  

Velkou skupinu kritických příspěvků tvořily reflexe pohádky. Také zde 

Slabý nacházel vzory, které bylo v oblasti moderních pohádek možno následovat. 

Z domácích to byly například knihy Edudant a Francimor Karla Poláčka nebo 

Kubula a Kuba Kubikula Vladislava Vančury, ze zahraničních potom Medvídek Pú 

Alana A. Milneho nebo Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho. Slabý se k těmto 

knihám vracel buď v retrospektivních recenzích (např. v rubrice „Vracíme se ke 

knize“ ve třetím ročníku), nebo u příležitosti jejich reedic. V recenzích nových knih 

vyzdvihoval mimo jiné humor, autorský přístup k námětu, precizní a bohatý jazyk, 

bezprostřední přístup k dítěti-čtenáři a výchovný či poučný přesah.356 Při 

hodnocení nových zpracování klasických pohádkových motivů a příběhů pak 

Slabému šlo především o originalitu daného převyprávění, vlastní autorský vklad 

a ozvláštnění lidového tématu, například prostřednictvím originálního jazyka či 

humoru.357 

Výše zmíněná tvrzení o preferenci osobitého přístupu a bezprostředního 

vztahu spisovatele k dětskému světu lze aplikovat také na kritická hodnocení 

poezie. V recenzích často odkazoval na básnické vzory (Hrubína, Čarka) a vždy 

zdůrazňoval, že každý básník musí jít především vlastní cestou (např. u sbírky 

Zdeňka Kriebla Ptám se, ptám se, pampeliško358). V reflexích básnických sbírek lze 

vysledovat také proměnu přístupu k vydávání poezie. Pokud v roce 1960 Slabý 

konstatoval, že vychází dostatek sbírek, avšak většina nedosahuje potřebných 

kvalit359, pak o necelé desetiletí později již tvrdil: „I dnes totiž máme básníky (jde 

o generaci kolem roku 1930), kteří by mohli vytvořit novou vlnu poezie pro děti, 

pokud bude konstelace nakladatelských a knihkupeckých hvězd pro tento rozvoj 

příznivá.“360  

Vzhledem k zájmu o neliterární oblasti umění pro děti a mládež se Slabý 

v recenzích věnoval také divadlu a filmové tvorbě. Z pravidelnějších příspěvků šlo 

zejména o filmové rubriky „Záběry“ (ve 4. a 5. ročníku) a „Filmy jednou větou“ 

(v 8. ročníku). 

 

 

                                                           

355 Slabý, Zdeněk K. Úvodem. Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 1, s. 2. 

356 Slabý, Zdeněk K. O několika knížkách pro docela malé a o několika pro docela velké. Zlatý máj, 
1961, roč. 5, č. 4, s. 166-170. 

357 Slabý, Zdeněk K. Převyprávené vyprávění. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 4, s. 230.; Slabý, Zdeněk K. 
Poetizující pohádkářka. Tamtéž, s. 230-231. 

358 Slabý, Zdeněk K. Celková stagnace a dílčí úspěchy. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 3, s. 110.  

359 Tamtéž. 

360 Slabý, Zdeněk K. Možnosti poezie. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 9, s. 589.  
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4.2.2 Zpravodajské a publicistické příspěvky 

Jak bylo řečeno výše, zpravodajské a komentářové texty Zdeňka K. Slabého 

tvořily kvantitativně zdaleka nejsilnější část jeho tvorby pro ZM, i když šlo většinou 

o kratší žurnalistické útvary (poznámky, glosy, úvodník, fejeton, krátká zpráva). 

Výjimkou z hlediska délky byly reportáže z konferencí a festivalů, souvisejících 

s tvorbou pro děti a mládež, které často zabíraly i několik stran časopisu a prolínal 

se v nich zpravodajský přístup (popis události, citace účastníků, ukázky z referátů) 

s hodnotícími prvky (vlastní dojem z události, snaha předat nabyté vědomosti 

a vyzdvihnout konkrétní návrhy). Druhou výjimkou z pravidla byly rozhovory, 

přičemž některé měly spíše podobu zpravodajskou (týkaly se aktuálního 

problému) a jiné publicistickou (typicky o osobnosti a tvorbě). 

Zdeněk K. Slabý byl až do roku 1970 častým účastníkem domácích 

i zahraničních setkání nad tvorbou pro děti a mládež, což reflektoval na stránkách 

ZM. Jeho podpora co nejtěsnější mezinárodní spolupráce v oblasti LPDM byla již 

v této práci několikrát zmíněna. Své zkušenosti s těmito cestami částečně shrnul 

v trojici článků „Cesta do Evropy“ z roku 1991:  

„Tedy: jakés takés kontakty (až na léta 1967 – 1969, kdy došlo k jisté 

normalizaci bez uvozovek a k pozvání řadě řadových spisovatelů a kritiků) 

v minulé době byly provozovány, nicméně na takové úrovni, aby jako byly 

a vlastně nebyly: aby z nich pokud možno nevznikla nějaká nežádoucí 

spolupráce, názorová blízkost, přejímání zkušeností, prostě něco příliš 

pozitivního.“361  

Zdůraznil přitom zároveň, že účast na podobných cestách byla věcí přísně 

výběrovou, určovaná většinou mírou stranických či svazových konexí, a že tato 

situace se příliš nezměnila ani po roce 1989. Žádná z těchto výtek se však ve ZM 

před listopadem 1989 objevit nemohla, a tak jeho stránky poskytují poměrně 

pestrý obraz literárního života.362  

První reportáž přivezl Slabý ze zahraniční cesty do Francie, tehdy však ještě 

soukromé, v říjnu roku 1960.363 Většina jeho pracovních cest vedla samozřejmě do 

zemí východního bloku (SSSR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, NDR, Rumunsko, 

Jugoslávie), ale zejména v 60. letech se na stránkách ZM objevovaly i další státy 

(NSR, Japonsko). Z domácích setkání si největší prostor získaly mezinárodní 

konference v Praze roku 1964, výroční setkání na Dobříši v roce 1966, filmový 

festival v Gottwaldově nebo setkání Kruhu přátel dětské knihy. Typickým 

příkladem takové reportáže může být stať z ledna 1969, která pojednává 

o jugoslávském festivalu na téma dítě a kniha v Šibeniku. Slabý v ní nejprve shrnul 

                                                           

361 Slabý, Zdeněk K. Cesta do Evropy. Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 1, s. 24. 

362 Jedinou výjimkou byla zmínka o dlouhých schvalovacích lhůtách pro výjezdní povolení 
a financování zahraničích cest, kterou Slabý zveřejnil ve fejetonu v roce 1967. [Slabý, Zdeněk K. My 
a mezinárodní kontexty. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 7, s. 73k.] 

363 Slabý, Zdeněk K. Od Roudoudou až k Josephině Bakerové. Zlatý máj, 1960, roč. 4, č. 10, s. 468-
471. 
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celý festival (historie, konané akce, účastníci) a poté se chronologicky věnoval 

každému festivalovému dni, přičemž uvedl ukázky z obzvlášť přínosných referátů. 

V závěru negativně zhodnotil přílišnou šíři záběru, kdy se festival snaží vyřešit 

všechny otázky najednou, což vede nejen k povrchnosti, ale také k opakování 

stejných témat na různých setkáních. Nakonec přinesl návrh pro český Kruh přátel 

dětské knihy:  

„Zde se nabízí úhelný bod programu této organizace: vybudování tradice 

tematických sympozií s mezinárodní účastí. Námětů je víc než dost. (…) Bylo 

by jen třeba do posloupnosti těchto námětů vnést řád. A zainteresovat do 

pořadatelství podobné pravidelné akce vědecké a kulturní pracovníky 

některého z českých či slovenských měst, tak jako se to Jugoslávcům podařilo 

v Šibeniku.“364 

Obdobné texty nepsal pro ZM samozřejmě pouze Z. K. Slabý. Na konference 

a setkání vyjížděli i další spolupracovníci redakce, SNDK nebo svazu spisovatelů. 

Co však odlišuje jeho texty od ostatních je právě snaha předat získané vědomosti 

a přinést konkrétní návrhy pro československé prostředí. 

V kratších publicistických útvarech se projevuje velká tematická diverzita, 

což vyplývá z dlouhého časového období jejich vzniku. Nejen ve zprávách, ale také 

v poznámkách či glosách si autor všímal aktualit, událostí spojených s literaturou 

pro děti a mládež. Často v nich lze najít, stejně jako ve výše zmíněných textech, 

zamyšlení nad daným problémem a snahu poskytnou konkrétní návrhy do 

budoucna (s typickými řečnickými otázkami). Řada poznámek také souvisí 

s obsahem ZM. Do této skupiny patří zejména úvodníky („Zápisník měsíce“, 

„Úvodem“), krátké poznámky uvádějící do kontextu nějaký text či ilustraci (např. 

v 8. ročníku k beletristické příloze ZM) nebo reakce na ZM, otištěné v jiných 

periodicích. Všechny tyto příspěvky více či méně souvisely s redaktorskou nebo 

šéfredaktorskou funkcí. 

Zajímavější jsou témata, která se v textech Zdeňka K. Slabého objevovala 

dlouhodobě. Z nejvýraznějších se jeví téma nakladatelské a ediční praxe. 

Nejpřehlednějším shrnutím všech výtek i argumentů byly fejetony, vycházející na 

první straně kuléru v 11. ročníku. Lednový kritizoval ukvapené rušení oblíbených 

a dobře koncipovaných edic (Světová knihovnička)365, únorový dlouhé výrobní 

lhůty a nevydávání reedic úspěšných knih366, březnový potom nekoncepčnost 

a podléhání módním vlnám (např. dobrodružné literatury)367. Na všechny tyto 

aspekty autor upozorňoval také v souvislosti s konkrétními knihami v recenzích. 

                                                           

364 Slabý, Zdeněk K. Šibenik 1968. Zlatý máj, 1969, roč. 13. č. 1, s. 36. 

365 Slabý, Zdeněk K. O tradici, nestálosti a jiných věcech. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 1, s. 1k.  

366 Slabý, Zdeněk K. Chudák autor. Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 2, s. 13k. 

367 Slabý, Zdeněk K. Dobrodružství, dobrodružství… Zlatý máj, 1967, roč. 11, č. 3, s. 25k.  
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Často se naopak snažil vyzdvihnout ediční počin, který podle jeho názoru byl 

hodný následování (např. sbírka dětské tvorby368). 

Palčivá byla až do konce 60. let otázka monopolu SNDK, resp. Albatrosu. Ten 

byl jediným soustavným vydavatelem dětské literatury, což s sebou přinášelo řadu 

problémů. Redaktoři museli volit mezi velkým množstvím autorů, a pokud 

spisovatel neuspěl, měl pouze malou šanci, že jeho kniha vyjde jinde. 

Nakladatelství nedokázalo uspokojit poptávku po knihách pro děti a mládež a to 

nejen vinou dlouhých výrobních lhůt (cesta od odevzdání rukopisu na pulty 

knihkupectví trvala někdy i pět let), ale také nedostatečných tiskárenských kapacit. 

Na to vše Slabý často upozorňoval nejen v samostatných příspěvcích, ale také ve 

srovnání se zahraniční praxí (např. v sérii článků „Japonská zastavení“369). 

 Na konci 60. let se situace změnila a trh s LPDM se otevřel i dalším 

nakladatelstvím. To s sebou však přineslo obavu, že volná soutěž nakladatelství 

bude preferovat zisk před kvalitou:  

„Na jedno by však Albatros neměl v žádném případě rezignovat: na snahu 

zůstat kulturní institucí, být garantem kvalit dětské literatury. Různé efemérní 

publikace, rozmanití Tarzanové v comicsových převlecích, mohou zaplavit trh 

a naplnit kapsu podnikavců. To vše jde však mimo dětskou literaturu, hluboko 

pod ní. Chci věřit, že ministerstva školství, kultury a financí pochopí, že 

vydávání dětské literatury je něco jiného a něco víc než výnosný obchod, že 

dětskou knihou nemůžeme sanovat některou z trhlin v národním 

hospodářství.“370 

Tento úryvek předznamenal mimo jiné i směr, který se téma ubíralo po roce 1989. 

V souvislosti se vznikem soukromých nakladatelství a privatizací Albatrosu se 

Slabý ve svých poznámkách vyjadřoval zejména k tomu, na jaké knihy by se měl 

Albatros soustředit, aby si udržel vysokou úroveň. V recenzi dvou reedic v září 

1992 například uvedl, že osvědčené a kvalitní knihy jsou možností, jak přečkat 

nejisté období, kdy knižní trh zaplavují stovky titulů.371 

4.2.3 Vzpomínková tvorba 

Poslední specifickou částí tvorby Zdeňka K. Slabého ve ZM, kterou se tato 

práce bude podrobněji zabývat, jsou vzpomínkové příspěvky. Zahrnuje desítky 

textů různých žánrů, které stejně jako v předchozích případech nesou typické 

znaky autorova rukopisu. V sérii článků „Jak se do knihy volá“, publikované v roce 

1986, Slabý poznamenal:  

 

                                                           

368 Slabý, Zdeněk K. Sovětské děti píší a kreslí. Zlatý máj, 1966, roč. 10, č. 2, s. 112-113. 

369 Slabý, Zdeněk K. Japonská zastavení. Zlatý máj, 1968, roč. 12, č. 9, s. 561-567. 

370 Slabý, Zdeněk K. Po nevyšlapaných cestách. Zlatý máj, 1970, roč. 14, č. 1, s. 9. 

371 Slabý, Zdeněk K. Osvědčené tituly – návod na přežití? Zlatý máj, 1992, roč. 36, č. 5, s. 311. 
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„Mé vzpomínání se možná bude někomu zdát hodně osobní, ale neosobních 

článků snad každý četl za život až příliš. A vzpomínka vlastně ani nemůže být 

neosobní, vždyť se k ní váže větší anebo menší dílek života. A tak i můj přístup 

k autorům, o nichž vyprávím je nutně osobní. Samozřejmě si své stanovisko 

koriguji tím, co jsem z jejich díla přečetl, a tím se snažím o pohled co nejvíce 

objektivní, nicméně i tento objektivizující názor prolíná cosi, co bych 

pojmenoval ‚člověčina‘.“372 

Toto vyjádření lze zobecnit, neboť osobní vztah ke spisovatelům a dalším tvůrcům 

nejen literatury pro děti a mládež lze najít napříč žánry: v rozhovorech, autorských 

profilech, poznámkách a v největší míře ve vzpomínkách, například u příležitosti 

životního jubilea či úmrtí významného autora.  

Na výše zmíněnou sérii, vycházející ve ZM pod názvem „Jak se do knihy 

volá“ a podtitulem „Několik zastavení s přáteli“, navázala v letech 1988 a 1990 

série „Lidé, které jsem potkal nad knihou“. Na rozdíl od prvně jmenovaných, které 

se většinou věnovaly celým národním literaturám373, jsou „Lidé, které jsem potkal 

nad knihou“ koncipované jako připomenutí jedné či více významných literárních 

osobností, často na pozadí vlastního autobiografického vyprávění. V prvních dvou 

částech Slabý vzpomíná na jednu ze svých prvních žurnalistických zkušeností, kdy 

se při přípravě článků „Umělci o sobě“ setkal s řadou významných českých 

literátů.374 

Styl, s jakým Slabý přistupoval k článkům jubilejním či vzpomínkovým, lze 

doložit ukázkou z nekrologu Jana Skácela:  

„Žil jsi v posledních dvaceti letech v čase, který příliš často přitakával 

udělování titulů národních a jiných umělců tvůrcům prostředním, kdy 

recenzenti považovali za klasiky autory průměrných knih. Měl jsi štěstí, že se 

tě tyto ‚pocty‘ nedotkly. Ale chci ti dnes povědět něco jiného – a ty mě uslyšíš 

a snad se i trochu zamračíš, protože sis vlastně s chválou (byť oprávněnou) 

nevěděl příliš rady: Kdybys nenapsal nic jiného než své Uspávanky, zůstal bys 

pevně vražen do historie moderní české poezie pro děti.“375 

Typické je především oslovení spisovatele, jakýsi vzkaz na rozloučenou, 

připomenutí nejvýznamnějších děl, tvůrčího stylu a období, ve kterém tvořil, 

vyzdvihnutí charakteristického detailu (vzhledového či povahového) a osobní 

vzpomínka na setkání, často spojená s citátem. Zdeněk K. Slabý napsal pro ZM 

                                                           

372 Slabý, Zdeněk K. Jak se do knihy volá: 8. Sovětský svaz (pokračování). Zlatý máj, 1986, roč. 30, 
č. 8, s. 487. 

373 Vyšlo zastavení východoněmecké, polské, rumunské, bulharské, maďarské a sovětské. Každá 
národní literatura je zde charakterizována skrze její nejvýraznější osobnosti, s nimiž jsou spojené 
Slabého vzpomínky.  

374 Slabý, Zdeněk K. Lidé, které jsem potkal nad knihou: Umělci o sobě. Zlatý máj, 1988, roč. 32, č. 4, 
s. 238-242.; Slabý, Zdeněk K. Lidé, které jsem potkal nad knihou: Umělci o sobě (pokračování). Zlatý 
máj, 1988, roč. 32, č. 5, s. 296-300. 

375 Slabý, Zdeněk K. Přemýšlíme, jak oslovit smrt. Zlatý máj, 1990, roč. 34, č. 5, s. 216.  
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desítky velmi citlivých nekrologů, plných osobních vyznání, které se však nikdy 

neopomněly zmínit také o objektivním přínosu daného autora.  

Stejně jako ve vší tvorbě Zdeňka K. Slabého pro Zlatý máj je v nich zřetelný 

autorský rukopis, který předává potřebné informace a zároveň připojuje zřetelný 

obraz autorovy osobnosti a názorů, formovaných rozsáhlými znalostmi i blízkým 

vztahem k literatuře pro děti a mládež.  
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Závěr 

 

Předkládaná práce si vzala za cíl vystihnout vývoj časopisu Zlatý máj 

a zhodnotit přínos Zdeňka K. Slabého jako jednoho z výrazných přispěvatelů 

a tvůrců časopisu. Věnovala se změnám v redakčním složení, vzhledu i obsahu 

Zlatého máje a jeho jedenačtyřicet ročníků zasadila do kontextu kulturního 

a společenského vývoje státu.  

U časopisu lze vysledovat jednotlivá vývojová období, v nichž je patrný 

nejen vliv osobností, které jej utvářely (především šéfredaktorů, redaktorů a také 

ředitelů a představitelů mateřského nakladatelství), ale také nezbytný tlak doby, 

jenž ovlivňoval celou československou kulturu. Můžeme tak sledovat nejisté 

začátky, kdy časopis obhajoval své právo na existenci, důraz na teorii, 

podporovaný šéfredaktorem Františkem Tenčíkem, snahu proniknout do zahraničí 

v době Oldřicha Syrovátky a Zdeňka K. Slabého, nebo otevřenější šedesátá léta, 

související s působením osobnosti Vladislava Stanovského, ale také s celkovým 

uvolněním ve společnosti, vrcholícím v období tzv. Pražského jara.  

Naopak v období normalizace ustupuje šéfredaktor časopisu do pozadí a na 

stránkách se prezentují také ředitelé Albatrosu (Jaroslav Beránek, Eugen Černý) 

s ofenzivně normalizačními texty, které odsuzovaly předchozí „krizové“ období. Po 

roce 1989 časopis příliš dlouhou dobu hledal novou tvář a ze stabilního přístřeší 

Albatrosu přešel pod Českou sekci IBBY. Organizace byla v té době občanským 

sdružením s  řadou mezinárodních úkolů a nedokázala sama jeho vydávání 

financovat. Posledním výraznějším odrazem doby je tak samotný zánik Zlatého 

máje, časopisu, který nikdy nebyl ziskový a v době tržního hospodářství nenašel 

instituci, jež by si mohla dovolit ho vydržovat, a nezískal ani státní podporu. 

Předchůdcem Zlatého máje byl literárně-kritický časopis Štěpnice, který 

vycházel od poloviny čtyřicátých do počátku padesátých let, tedy v době utváření 

socialistické literatury. Od tohoto schematického pojetí literatury pro děti a mládež 

se Zlatý máj chtěl odpoutat především. Významná témata zůstala stejná, avšak 

přístup k nim se změnil. Namísto striktních odsudků a zákazů vsadil na vytváření 

odborných hodnotících kritérií, propracované studie a diskuzi, která reflektovala 

rozdílnost názorů i úroveň uvažování o literatuře pro děti a mládež. Ať šlo 

o dobrodružnou literaturu, dívčí román, dětské časopisy, knižní ilustraci, edice 

Státního nakladatelství dětské knihy či život současných dětí, časopis dával prostor 

protichůdným hlasům, nejen z oblasti literární teorie, ale prostřednictvím výzev 

také čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti. Nezřídka oslovoval také odborníky 

z jiných oblastí (např. lékaře), a tím vytvářel platformu, na které se mohlo umění 

pro děti a mládež hodnotit skutečně komplexně. Navíc soustavným sledováním 

naprosté většiny vycházejících knih plnil časopis také informační funkci, kterou 

navíc podporoval vydáváním profilových článků, slovníkových hesel i syntetických 

historických esejí.  
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V období normalizace polemiku vystřídaly reflexe významných výročí, jimž 

časopis po vzoru jiných věnoval značný prostor (mj. v historických statích, 

profilech významných osobností či předem připravených anketách). I tehdy v něm 

však bylo možné najít hodnotné texty, které přispěly k novému poznání 

v literatuře pro děti a mládež. Na významu v té době získala například slovenská 

část redakce, která mohla převzít roli českých kritiků, kteří byli „odejiti“ kvůli svým 

názorům nejen v období Pražského jara. Zlatý máj byl téměř po celou dobu své 

existence (až do roku 1993) česko-slovenský, vycházel dvojjazyčně a spolupráce 

na poli literární teorie a kritiky v něm fungovala dobře. 

V polistopadové době doplatil Zlatý máj na fakt, že nikdy nemusel příliš 

zohledňovat otázku financování. Neziskovost byla samozřejmě hlavní příčinou 

zániku časopisu. Jedním z důvodů však bezpochyby bylo i příliš dlouhé období, po 

které hledal svou novou tvář. Od začátku roku 1993 vycházel pod vedením 

šéfredaktorky Jarky Votýpkové improvizovaně, nepravidelně, v různých měsících 

a s různým počtem stran. Když se jeho podoba konečně ustálila, stal se z něj spíše 

věstník pro učitele, než odborný časopis. Byl sice nabitý literárními informacemi, 

metodickým návody pro pedagogy a povrchními autorskými medailonky, ale 

nabízel velmi málo vlastního, originálního obsahu. Menší prostor měly recenze 

i odborné statě. Byť jeho obsah na první pohled působit uspořádaně, lákavě a měl 

určitou koncepci, ve skutečnosti byl polistopadový Zlatý máj pouze stínem své 

původní podoby.  

Druhá část diplomové práce a druhé dvě výzkumné otázky se týkaly 

osobnosti spisovatele, literárního kritika a historika Zdeňka K. Slabého, jehož texty 

lze ve Zlatém máji najít od roku 1957 až do roku 1997 (pouze s přestávkou na 

konci sedmdesátých a počátku osmdesátých let). Do časopisu pravidelně přispíval, 

působil jako jeho redaktor, šéfredaktor i člen redakční rady.  

Aktivní přístup k vytváření nových rubrik, získávání zahraničních 

spolupracovníků a otevírání tabuizovaných témat byly Z. K. Slabému vlastní a ve 

Zlatém máji jsou tyto tendence na první pohled patrné. Usiloval o propojování 

literatury s ostatními uměními, nahlížení přes hranice a čerpání vědomostí 

a originální náhled nejen na autorskou tvorbu, ale také při koncipování obsahu 

časopisu, který se snažil zpřístupnit novým čtenářům. Nesnižoval však jeho 

odbornost tak, aby textům porozuměli i laici, spíše vymýšlel žánry atraktivní pro 

všechny (např. rozhovory, fejetony, ankety). Lze dokonce říci, že jeho osobnost se 

projevovala na stránkách časopisu i v době, kdy v něm přímo nepůsobil. Pod 

zkratkou ZKS se objevovala hesla „Mezinárodního slovníku spisovatelů“ až do roku 

1976, kdy byl již Slabý „v nemilosti“ a pracoval jako dramaturg Klubu Albatros.  

Témata, kterým se spisovatel v rámci časopisu věnoval, je možné spojit 

rovněž s jeho vlastní autorskou činností či osobními zájmy. Z. K. Slabý přišel do 

časopisu v roce 1958, kdy se již představil jako obhájce mladé generace básníků. 

Literatura pro děti a mládež však byla na počátku jeho kariéry, vždyť se jí zabýval 

již v době, kdy byl členem Foglarova skautského oddílu. Znovu se k ní vrátil 

v polovině padesátých let a na počátku šedesátých mu vyšla první kniha pro děti 
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(Pistole a cesta). Jako autor moderních pohádek zároveň Slabý tento žánr 

teoreticky a kriticky reflektoval. Mohl čerpat z vlastní zkušenosti, ale v recenzích 

vždy nad jiné vyzdvihoval originální přístup, fantazii i jazyk daného autora. 

Zkušenost mu byla i základem pro desítky poznámek či glos, v nichž se jako aktivní 

spisovatel často vyjadřoval k ediční praxi Státního nakladatelství dětské knihy. 

Považoval jeho monopol za škodlivý, a ačkoli neopomněl připomenout jeho 

pozitivní stránky, kritizoval ho při každé příležitosti jako neefektivní systém, který 

potlačuje přirozený umělecký vývoj literatury a nedokáže uspokojit čtenářskou 

poptávku po knihách.  

Ještě třetí osobní aspekt se promítal do autorské tvorby Z. K. Slabého. Jako 

společenský člověk dokázal zužitkovat drobná setkání i dlouholetá přátelství při 

tvorbě desítek vzpomínkových textů, v nichž objektivní informaci dokázal čtenáři 

předat zároveň s osobním dojmem, pocitem či názorem, utvořeným na základě 

hlubokých znalostí i blízkého vztahu k literatuře pro děti a mládež. Drobné 

vzpomínky na spisovatelská setkání se objevují napříč jeho texty a odlišují je od 

všech ostatních. Díky schopnosti vystihnout nepevný argument, diskutabilní 

tvrzení nebo téma, které takzvaně bují pod povrchem, se tak Zdeněk K. Slabý stal 

výraznou osobností stránek Zlatého máje, již si ani pod zkratkou (ZKS, aby) nemohl 

nikdo splést.  
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Summary 

 

In the history of Czech critique of children’s literature there were three 

important magazines. First, from 1913 to 1944 there was revue Úhor, founded by 

teacher Otakar Svoboda and later edited by V. F. Suk or Dominik Filip, both 

important experts on children’s literature. Úhor had never really got rid of 

pedagogical approach to children’s books. Secondly, there was the journal Štěpnice 

(1946 – 1952), that has been edited by important literary theorist František Tenčík 

for most time of its existence. After the communist revolution in February 1948, 

Štěpnice became a tool for advancing the regime ideas about children’s literature 

and also a place for methodology of literary schoolwork. Third magazine was 

established in September 1956 and famous Czech poet František Hrubín gave it the 

name Zlatý máj, after the collection of poetry written by Josef Václav Sládek. New 

journal was published by Státní nakladatelství dětské knihy, which was the only 

state allowed publishing house of children’s literature. Zlatý máj has been coming 

out for forty-one years and there were 391 issues published during that time. 

With every new editor in chief the magazine slightly changed not only its 

appearance but also its content. František Benhart (1956 – 1957) had not much 

experience with children’s literature, so he was soon replaced by Oldřich 

Syrovátka (1958 – 1961). Syrovátka with help of the second redactor Zdeněk K. 

Slabý organized international survey that concerned the state and approach to 

children’s literature and was published in Zlatý máj. Later it became a foundation 

of international congress in Prague in 1964. Third editor František Tenčík (1961 – 

1964) focused mainly on theory, whereas the forth Vladislav Stanovský (1964 – 

1968) tried more open approach. He was replaced by Zdeněk K. Slabý (1968 – 

1971) and then by Jiří Lapáček (1971 – 1990). Lapáček remained in office for the 

whole time of so called normalization, when totalitarian regime had strengthened 

and Zlatý máj became partly the place for its propaganda. After so called Velvet 

revolution (November 1989) Zdeněk K. Slabý became editor in chief again, but 

soon was replaced by Zdeněk Heřman (1992 – 1993) and finally by Jarka 

Votýpková (1993 – 1997), who was the last editor before magazine was stopped 

for lack of finance.  

During its existence Zlatý máj played the key role in Czech reception of 

children’s literature. It published important essays and academic texts and started 

many important discussions about genres (adventure, girl’s literature, comics, etc.) 

and other topics (illustrations, contemporary childhood, etc.). During the 1960s it 

also became a part of larger international context, thanks to already mentioned 

congress and also because of acceptation of Czechoslovakia to International Board 

on Books for Young People (IBBY).  

Zdeněk Karel Slabý is Czech writer, literary historian, critic and journalist. 

He wrote several so called modern fairytales (e.g. Tři banány, Pohádkový detektiv 

Břetislav Hostivít) and initiated international cooperation on children book 
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Tajemství oranžové kočky. He contributed to Zlatý máj from 1957 till 1997 and for 

most of this time he also worked as redactor.  

Slabý was very active and creative when inventing new rubrics for the 

magazine. He came with the idea for international survey, but also for specific 

interviews, short essays, editorial or literary annex. His authorial signature can be 

found also in his texts. He mainly wrote critiques about modern and classic 

fairytales, girl’s novels or poetry, columns and comments about current or 

enduring problems in children’s literature (e.g. publishing system) and also 

recollections of famous writers.  

Zdeněk K. Slabý helped to shape the image of Zlatý máj and his contribution 

in clearly visible on its pages. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Jména vedoucích redaktorů a složení redakčního kruhu (tabulka) 

Ročník Rok Vedoucí redaktor Redakční rada/ Redakční kruh 

1. 
1956-
1957 

František Benhart 

František Hrubín (předseda), Ján Poliak 
(místopředseda), Erik Kolár, Jiří Kotalík, Vladimír 
Kovářík, Rudo Moric, Hana Ponická, František Tenčík, 
Jaroslav Tichý 

2. 1958 

František Benhart  
(1. číslo) 

František Hrubín, Jiří Kotalík, Rudo Moric, Eduard 
Petiška, Ján Poliak, Hana Ponická, Helena Šmahelová, 
Jaroslav Tichý 

Oldřich Syrovátka  
(od 2. čísla) 

3. 1959 Oldřich Syrovátka 
František Hrubín, Jiří Kotalík, Rudo Moric, Eduard 
Petiška, Ján Poliak, Hana Ponická, Helena Šmahelová, 
Jaroslav Tichý 

4. 1960 Oldřich Syrovátka 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Zlatko Klátik, Rudo Moric, Eduard Petiška, Ján 
Poliak, Hana Ponická, Václav Stejskal, Helena 
Šmahelová, Jaroslav Tichý 

5. 1961 

Oldřich Syrovátka  
(do 7-8. čísla) 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Zlatko Klátik, Rudo Moric, Eduard Petiška, 
Hana Ponická, Václav Stejskal, Helena Šmahelová, 
Jaroslav Tichý 

František Tenčík 
(od 9. čísla) 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Zlatko Klátik, Rudo Moric, Eduard Petiška, 
Hana Ponická, Václav Stejskal, Oldřich Syrovátka, 
Helena Šmahelová, Jaroslav Tichý 

6. 1962 František Tenčík 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Agneša Kalinová, Zlatko Klátik, Vladimír 
Kovářík, Rudo Moric, František Pavlíček, Eduard 
Petiška, Hana Ponická, Václav Stejskal, Oldřich 
Syrovátka, Helena Šmahelová, Jaroslav Tichý 

7. 1963 František Tenčík 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Agneša Kalinová, Zlatko Klátik, Vladimír 
Kovářík, Rudo Moric, František Pavlíček, Eduard 
Petiška, Hana Ponická, Václav Stejskal, Oldřich 
Syrovátka, Helena Šmahelová, Jaroslav Tichý 

8. 1964 Vladislav Stanovský 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Zlatko Klátik, Vladimír Kovářík, Rudo Moric, 
František Pavlíček, Eduard Petiška (do 10. čísla), 
Václav Stejskal, Oldřich Syrovátka, Helena Šmahelová, 
Stanislav Šmatlák, Nataša Tanská, František Tenčík, 
Jaroslav Tichý 

9. 1965 Vladislav Stanovský 

Jan Červenka, František Holešovský, František 
Hrubín, Zlatko Klátik, Vladimír Kovářík, Rudo Moric, 
František Pavlíček, Václav Stejskal, Oldřich Syrovátka, 
Helena Šmahelová, Stanislav Šmatlák, Nataša Tanská, 
František Tenčík, Jaroslav Tichý 

10. 1966 Vladislav Stanovský 

Jan Červenka, Zdeněk Helus, Zdeněk Heřman, Otakar 
Chaloupka, Zlatko Klátik, Vladimír Kovářík, Rudo 
Moric, Bohumil Říha, Ondrej Sliacky, Václav Stejskal, 
Nataša Tanská 

11. 1967 Vladislav Stanovský 
Jan Červenka, Zdeněk Heřman, Zlatko Klátik, Vladimír 
Kovářík, Rudo Moric, Bohumil Říha, Ondrej Sliacky, 
Václav Stejskal, Nataša Tanská 
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12. 1968 

Vladislav Stanovský 
(do 6. čísla) 

Jan Červenka, Zdeněk Helus, Zdeněk Heřman, Otakar 
Chaloupka, Zlatko Klátik, Rudo Moric, Arsen 
Pohribný, Bohumil Říha, Ondrej Sliacky, Václav 
Stejskal, Nataša Tanská, František Tenčík, Jaroslav 
Tichý 

Zdeněk K. Slabý  
(od 7. čísla) 

13. 1969 Zdeněk K. Slabý 

Krista Bendová, Václav Čtvrtek, Ladislav Dvorský, 
Jindřich Fairaizl, Milan Ferko, Miroslav Florian, 
František Holešovský, František Hrubín, Karel 
Konrád, Vladimír Kovářík, Jan Mareš, Rudo Moric, 
Jaroslav Novák, Jiří Plachetka, Alexej Pludek, Miroslav 
Rampa, Bohumil Říha, Václav Sivka, Vladislav 
Stanovský, Václav Stejskal, Oldřich Syrovátka, Karel 
Šiktanc, Helena Šmahelová, František Tenčík, Jiří 
Trnka, Jiří Válek, Čestmír Vejdělek, Ľudo Zúbek  

14. 1970 Zdeněk K. Slabý 

Jan Červenka, Milan Ferko, Zdeněk Heřman, Jindřich 
Hilčr, František Holešovský, František Hrubín, Otakar 
Chaloupka, Milan Jurčo, Zlatko Klátik, Milan Korejs, 
Zdeněk Kudělka, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric, 
Jaroslav Novák, Július Noge, Ján Poliak, Ondrej 
Sliacky, Blanka Stehlíková, František Tenčík, Marián 
Veselý, Jaroslav Voráček 

15. 1971 

Zdeněk K. Slabý 
(do 6. čísla) 

Jan Červenka, Milan Ferko, Zdeněk Heřman, Jindřich 
Hilčr, František Holešovský, František Hrubín, Otakar 
Chaloupka, Milan Jurčo, Zlatko Klátik, Ján Kopál, 
Vratislav Kubálek, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric, 
Jaroslav Novák, Július Noge, Ján Poliak, Bohumil Říha, 
Blanka Stehlíková, Václav Stejskal, František Tenčík, 
Jaroslav Tichý, Marián Veselý, Jaroslav Voráček 

Jiří Lapáček  
(od 7. čísla) 

Gabriela Dubská, Otakar Chaloupka, Milan Jurčo, 
Vratislav Kubálek, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric, 
Bohumil Říha, Václav Stejskal, František Tenčík, 
Jaroslav Voráček 

16. 1972 Jiří Lapáček 

Gabriela Dubská, Otakar Chaloupka, Vratislav 
Kubálek, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric, Bohumil Říha, 
Zdeněk K. Slabý, Václav Stejskal, František Tenčík, 
Jaroslav Voráček 

17. 1973 Jiří Lapáček 

Gabriela Dubská, Otakar Chaloupka, Vratislav 
Kubálek, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric, Bohumil Říha, 
Zdeněk K. Slabý, Václav Stejskal, František Tenčík, 
Jaroslav Voráček 

18. 1974 Jiří Lapáček Bohumil Říha (předseda) 

19. 1975 Jiří Lapáček Bohumil Říha (předseda) 

20.  1976 Jiří Lapáček Bohumil Říha (předseda) 

21. 1977 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda, od 6. čísla) 

22. 1978 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda) 

23. 1979 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda) 

24. 1980 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda) 

25. 1981 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda) 



111 

26. 1982 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda) 

27. 1983 Jiří Lapáček 
Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda) 

28.  1984 Jiří Lapáček 

Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda), František Holešovský, Otakar 
Chaloupka, Juraj Klaučo, Vratislav Kubálek, Lýdia 
Kyseľová, Irena Malá, Bohumil Nohejl, H. Pifko, Hana 
Pražáková, Dušan Roll, Václav Stejskal, Stanislav 
Šmatlák, Jaroslav Voráček, Markéta Zinnerová 

29. 1985 Jiří Lapáček 

Bohumil Říha (předseda), Rudo Moric 
(místopředseda), František Holešovský, Otakar 
Chaloupka, Juraj Klaučo, Vratislav Kubálek, Lýdia 
Kyseľová, Irena Malá, Bohumil Nohejl, H. Pifko, Hana 
Pražáková, Dušan Roll, Václav Stejskal, Stanislav 
Šmatlák, Jaroslav Voráček, Zdeněk Zapletal, Markéta 
Zinnerová 

30. 1986 Jiří Lapáček 

Bohumil Říha (předseda), František Holešovský, 
Otakar Chaloupka, Juraj Klaučo, Vratislav Kubálek, 
Lýdia Kyseľová, Irena Malá, Bohumil Nohejl, H. Pifko, 
Hana Pražáková, Dušan Roll, Václav Stejskal (do 7. 
čísla), Stanislav Šmatlák, Jaroslav Voráček, Zdeněk 
Zapletal, Markéta Zinnerová 

31, 1987 Jiří Lapáček 

Otakar Chaloupka (předseda), Ota Hofman, Klára 
Jarunková, Juraj Klaučo, Vojtech Kondrót, Vratislav 
Kubálek, Lýdia Kyseľová, Irena Malá, Bohumil Nohejl, 
H. Pifko, Hana Pražáková, Dušan Roll, Bohumil Říha, 
Stanislav Šmatlák, Jaroslav Voráček, Zdeněk Zapletal, 
Markéta Zinnerová 

32. 1988 Jiří Lapáček 

Otakar Chaloupka (předseda), Ota Hofman, Klára 
Jarunková, Juraj Klaučo, Vojtech Kondrót, Vratislav 
Kubálek, Lýdia Kyseľová, Irena Malá, Bohumil Nohejl, 
H. Pifko, Hana Pražáková, Dušan Roll, Stanislav 
Šmatlák, Jaroslav Voráček, Zdeněk Zapletal, Markéta 
Zinnerová 

33. 1989 Jiří Lapáček 

Otakar Chaloupka (předseda), Ota Hofman (do 6. 
čísla), Klára Jarunková, Juraj Klaučo, Vojtech Kondrót, 
Vratislav Kubálek, Lýdia Kyseľová, Irena Malá, 
Bohumil Nohejl, H. Pifko, Hana Pražáková, Dušan Roll, 
Stanislav Šmatlák, Jaroslav Voráček, Zdeněk Zapletal, 
Markéta Zinnerová 

34. 1990 

Jiří Lapáček 
(do 3. čísla) 

neuvedeno 

Zdeněk K. Slabý  
(od 4. čísla) 

René Bílik, Vladimír Branislav (od 5. čísla), Jan 
Červenka, Ladislav Dvorský, Hermína Franková, 
Zdeněk Heřman, Daniel Hevier, Jindřich Hilčr, Anton 
Hykisch, Klára Jarunková (od 6. čísla), Milan Jurčo, 
Eva Košlerová (od 7. čísla), Milada Matějovicová, 
Vladimír Nezkusil, Jaroslav Novák, Dušan Roll, 
Vladislav Stanovský, Blanka Stehlíková, Oldřich Šuleř 
(od 5. čísla), Jaroslav Tichý, Zdeněk Zapletal 

35. 1991 
Zdeněk K. Slabý  

(do 2. čísla)  

René Bílik, Vladimír Branislav, Jan Červenka, Ladislav 
Dvorský, Hermína Franková, Zdeněk Heřman, Daniel 
Hevier, Jindřich Hilčr, Anton Hykisch, Klára 
Jarunková, Milan Jurčo, Eva Košlerová,Irena Malá (od 
2. čísla), Milada Matějovicová, Vladimír Nezkusil, 
Jaroslav Novák, Dušan Roll, Vladislav Stanovský, 
Blanka Stehlíková, Oldřich Šuleř, Jaroslav Tichý, 
Zdeněk Zapletal 
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Zdeněk Heřman  
(od 3. čísla) 

René Bílik, Ladislav Dvorský, Hermína Franková, 
Daniel Hevier, Klára Jarunková, Jindřich Kovařík, 
Milan Jurčo, Irena Malá, Milada Matějovicová, 
Vladimír Nezkusil, Jaroslav Novák, Z. K. Slabý, Oldřich 
Šuleř, Zdeněk Zapletal 

36. 1992 Zdeněk Heřman 

René Bílik (pouze 1. číslo), Ladislav Dvorský, Hermína 
Franková, Daniel Hevier, Klára Jarunková, Ján Kopál 
(od 4. čísla), Jindřich Kovařík, Milan Jurčo, Irena Malá, 
Milada Matějovicová, Vladimír Nezkusil, Jaroslav 
Novák, Z. K. Slabý, Oldřich Šuleř, Zdeněk Zapletal 

37. 1993 

Zdeněk Heřman  
(do 2. čísla) 

Ladislav Dvorský, Hermína Franková, Daniel Hevier 
(pouze 1. číslo), Klára Jarunková (pouze 1. číslo), Ján 
Kopál (pouze 1. číslo), Jindřich Kovařík, Irena Malá 
(od 2. čísla), Milan Jurčo (pouze 1. číslo), Milada 
Matějovičová (od 2. čísla), Vladimír Nezkusil, Jaroslav 
Novák, Z. K. Slabý, Oldřich Šuleř, Zdeněk Zapletal 

Jarka Votýpková 
(od 4-5. čísla) 

Ladislav Dvorský, Kamil Horák, Jindřich Kovařík, 
Marcela Macháčková, Milada Matějovicová, Eva 
Opravilová, Marie Rauchová, Z. K. Slabý, Vladislav 
Stanovský (od 6. čísla), František Šalé, František 
Talián 

38. 1994 Jarka Votýpková 

Ladislav Dvorský, Kamil Horák, Jindřich Kovařík, 
Marcela Macháčková, Milada Matějovicová, Z. K. 
Slabý, Vladislav Stanovský, František Šalé, František 
Talián 

39. 1995 Jarka Votýpková 
Ladislav Dvorský (do 3. čísla), Kamil Horák, Marcela 
Macháčková, Milada Matějovicová, Z. K. Slabý, 
Vladislav Stanovský, František Šalé, František Talián 

40.  1996 Jarka Votýpková 
Marcela Macháčková, Milada Matějovicová, Z. K. 
Slabý, Vladislav Stanovský, František Šalé (pouze 1. 
číslo), František Talián (pouze 1. číslo) 

41. 1997 Jarka Votýpková 
Marcela Macháčková, Milada Matějovicová, Z. K. 
Slabý, Vladislav Stanovský 

 

 

 

  



113 

Příloha č. 2: Rozsah a rozměr jednotlivých ročníků Zlatého máje (tabulka) 

Ročník Období 
Počet čísel* / 

Průběžné 
číslování** 

Počet stran*** Rozměr (orientace) 

1. říjen 1956 – prosinec 1957 13 / n 32 23x16 cm (na výšku) 

2. 
leden – prosinec 1958  

(mimo červenec, srpen) 
10 / n 32 23x16 cm (na výšku) 

3. 
leden – prosinec 1959  

(letní dvojčíslo 7-8) 
11 / n 48 23x16 cm (na výšku) 

4. 
leden – prosinec 1960  

(letní dvojčíslo 7-8) 
11 / n 

48 
(dvojčíslo 96) 

23x16 cm (na výšku) 

5. 
leden – prosinec 1961  

(letní dvojčíslo 7-8) 
11 / n 

48 
(dvojčíslo 96) 

23x16 cm (na výšku) 

6. 
leden – prosinec 1962 
(dvojčísla 6-7 a 8-9 ) 

10 / n 
48 

(dvojčíslo 96) 
23x16 cm (na výšku) 

7. 
leden – prosinec 1963 
(dvojčísla 6-7 a 8-9) 

10 / n 
48 

(dvojčíslo 96) 
23x16 cm (na výšku) 

8. 
leden – prosinec 1964 
(dvojčísla 6-7 a 8-9) 

10 / n 
48 

(dvojčíslo 96) 
18,5x20 cm (na šířku) 

9. 
leden – prosinec 1965 
(dvojčísla 6-7 a 8-9) 

10 / n 
48 

(dvojčíslo 96) 
18,5x20 cm (na šířku) 

10. 
leden – prosinec 1966  

(mimo červenec, srpen) 
10 / n 60 (kulér 12) 18,5x20 cm (na šířku) 

11. 
leden – prosinec 1967  

(mimo červenec, srpen) 
10 / n 68 (kulér 12) 18,5x20 cm (na šířku) 

12. 
leden – prosinec 1968  

(mimo červenec, srpen) 
10 / n 68 (kulér 12) 18,5x20 cm (na šířku) 

13. 
leden – prosinec 1969 

(mimo červenec, srpen) 
10 / n 68 (kulér 12) 18,5x20 cm (na šířku) 

14.  
leden – prosinec 1970 

(mimo červenec, srpen) 
10 / 148-167 70 21x14,8 cm (na výšku) 

15. 
leden – prosinec 1971 

(mimo červenec, srpen) 
10 / 158-177 

70 (do 6. čísla) 

21x14,8 cm (na výšku) 72 (kulér 8) 
od 6. čísla 

16. 
leden – prosinec 1972  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 168-187 72 (kulér 8) 21x14,8 cm (na výšku) 

17. 
leden – prosinec 1973  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 178-197 72 (kulér 8) 21x14,8 cm (na výšku) 

18. 
leden – prosinec 1974  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 188-207 72 (kulér 8) 21x14,8 cm (na výšku) 

19. 
leden – prosinec 1975  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 198-217 72 (kulér 8) 21x14,8 cm (na výšku) 

20.  
leden – prosinec 1976  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 208-227 72 (kulér 8) 21x14,8 cm (na výšku) 

21. 
leden – prosinec 1977  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 218-237 

72 (kulér 81) 
1 chybí v 6. 

čísle 
21x14,8 cm (na výšku) 
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22. 
leden – prosinec 1978  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 228-247 72 (kulér 8) 21x14,8 cm (na výšku) 

23. 
leden – prosinec 1979  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 238-257 64 23,5x16 cm (na výšku) 

24. 
leden – prosinec 1980  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 248-267 64 23,5x16 cm (na výšku) 

25. 
leden – prosinec 1981  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 258-277 64 23,5x16 cm (na výšku) 

26. 
leden – prosinec 1982  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 268-277 64 23,5x16 cm (na výšku) 

27. 
leden – prosinec 1983  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 278-287 64 23,5x16 cm (na výšku) 

28. 
leden – prosinec 1984  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 288-297 64 23,5x16 cm (na výšku) 

29. 
leden – prosinec 1985  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 298-307 64 23,5x16 cm (na výšku) 

30. 
leden – prosinec 1986  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 308-317 64 23,5x16 cm (na výšku) 

31. 
leden – prosinec 1987  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 318-327 64 23,5x16 cm (na výšku) 

32. 
leden – prosinec 1988  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 328-337 64 23,5x16 cm (na výšku) 

33. 
leden – prosinec 1989 

(mimo červenec, srpen) 
10 / 338-346 64 23,5x16 cm (na výšku) 

34. 
leden – prosinec 1990  

(mimo červenec, srpen) 
10 / 347-356 64 23,5x16 cm (na výšku) 

35. 
leden – prosinec 1991  
(leden, březen, květen, 

červenec, září, prosinec) 
6 / 357-362 64 23,5x16 cm (na výšku) 

36. 
leden – prosinec 1992  
(leden, březen, květen, 

červenec, září, prosinec) 
6 / 362-368 64 23,5x16 cm (na výšku) 

37. 
únor – prosinec 1993 

(únor, duben, červen, říjen, 
prosinec) 

6 / 369-374 
48 – 64 

(dvojčíslo 96) 
23,5x16 cm (na výšku) 

38. 
duben – listopad 1994 

(duben, srpen, listopad) 
3 / 375-380 37 – 72 23,5x16 cm (na výšku) 

39. 
březen – prosinec (březen, 

červen, září, prosinec) 
4 / 381-384 48 23,5x16 cm (na výšku) 

40. 
únor – prosinec (únor, 
červen, září, prosinec) 

4 / 385-388 48 23,5x16 cm (na výšku) 

41. 
březen – prosinec  

(březen, červen, prosinec) 
3 / 389-391 48 23,5x16 cm (na výšku) 

* absolutní počet 

** časopis uvádí průběžné číslování až od 14. ročníku 

*** strany kuléru jsou číslovány zvlášť   
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Příloha č. 3: Obálky časopisů Úhor (roč. 28, č. 2-3) a Štěpnice (roč. 2, č. 4-5) (obrázek) 
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Příloha č. 4: První a poslední obálka Zlatého máje: Milan Hegar (roč. 1, č. 1), Jiří Fixl (roč. 

41, č. 3-4) (obrázek)  
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Příloha č. 5: Ilustrační obálky Zlatého máje: Josef Čapek (roč. 2, č. 1), Adolf Zábranský (roč. 

3, č. 5), Eva Janáčková (roč. 19, č. 5), Arthur Rackham (roč. 31, č. 5) (obrázek)  
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Příloha č. 6: Autorské obálky: Jana Sigmundová (roč. 5, č. 4), Miloslav Jágr (roč. 25, č. 1), 

Jan Kubíček (roč. 28, č. 2), Jindřich Kovařík (roč. 34, č. 4) (obrázek) 
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Příloha č. 7: Fotografická obálka Zlatého máje: návrh Jan Žbánek (roč. 4, č. 1 a 11) 

(obrázek) 

 

Příloha č. 8: Obálky Zlatého máje v době Františka Tenčíka: návrhy Božena 

Bruderhansová (roč. 6, č. 2) a Jiří Hadlač (roč. 7, č. 1) (obrázek) 
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Příloha č. 9: Variace na obálku Milana Albicha (roč. 8, č. 2 a roč. 12, č. 3) (obrázek) 
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Příloha č. 10: Obálky s citáty: Jindřich Kovařík (roč. 14, č. 2; roč. 16, č. 3; roč. 18, č. 2; roč. 

30, č. 1) (obrázek)  
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Příloha č. 11: Tematické obálky: Adolf Born a jeho Slunce (roč. 17, č. 1), Jindřich Kovařík 

k Mezinárodnímu roku dítěte (roč. 23, č. 10) (obrázek) 
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Příloha č. 12: Bibliografie Zdeňka K. Slabého, řazeno chronologicky (seznam) 

 

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Výbor z díla [Jakuba Arbese]. Praha: Mladá fronta, 1950. 369 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Slávy dcera [výbor z díla Jána Kollára]. Praha: Mladá fronta, 1951. 98 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Dílo. Svazek 5 (1919 – 1951): verše [K. Biebla] nepojaté do sbírek, verše 
z pozůstalosti, próza. Praha: Československý spisovatel, 1954. 484 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). K zemi nás víže láska, hněv, hoře [výbor z veršů Konstantina Biebla]. Praha: 
Mladá fronta, 1954. 145 stran.  

SLABÝ, Zdeněk (ed.). Cesta na Jávu [výbor z díla Konstantina Biebla]. Praha: Československý 
spisovatel, 1958. 133 stran.  

SLABÝ, Zdeněk (ed.). České medailóny: výbor z kritických studií o české literatuře [z díla F. X. Šaldy]. 
Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 304 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Se žlutou hvězdou: deník [K. Poláčka] z roku 1943. Hradec Králové: Krajský 
dům osvěty, 1959. 100 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. O současné literatuře pro děti a mládež. Praha: Čs. společnost pro šíření 
politických a vědeckých znalostí, 1960. 21 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Vzpomínky na starý Hradec [z díla Emila Vachka]. Havlíčkův Brod: Krajské 
nakladatelství, 1960. 95 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). O humoru v životě a v umění [výbor z díla K. Poláčka]. Praha: Československý 
spisovatel, 1961. 141 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Vyzvání na cestu: encyklopedie současné české poezie. Praha: 
SNDK, 1961. 235 stran.  

HAVEL, Jiří – HRNČÍŘ, Svatopluk – SLABÝ, Zdeněk K. (eds.). Za rudým praporem: sborník veršů, 
scének, tanců a písní pro jiskry a pionýry k 40. výročí KSČ. Praha: Mladá fronta, 1961. 131 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Pistole a cesta. Praha: SNDK, 1962. 44 stran.  

KRYŠTOFEK, Oldřich – POLÁKOVÁ, Helena – SLABÝ, Zdeněk K. Každou vteřinu: magazín poezie. 
Praha: SNDK, 1964. 207 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. Když byly bez práce koláče. Praha: Mladá fronta, 1962. 14 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Tři Karkulky. Praha: SNDK, 1963. 35 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Pomeranč a jiné povídky [výbor z díla Jakuba Arbese]. Praha: SNDK, 1963. 96 
stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Tři banány aneb Petr na pohádkové planetě. Praha: SNDK, 1964. 186 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Doktor Munory a jiní lidé [výbor z díla K. Poláčka]. Havlíčkův Brod: 
Východočeské nakladatelství, 1965. 379 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. Proč nemá učitel rákosku? Praha: SNDK, 1965. 23 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. (eds.). 12 do tuctu: magazín pro děvčata. Praha: SNDK, 1966. 
494 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. – VLADISLAV, Jan (eds.). Vzít osud do svých rukou. Praha: SNDK, 1966. 73 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Dášenka a Pumprlík. Brno: Blok, 1967. 78 stran.  
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SLABÝ, Zdeněk K. Dívka z Černé věže. Hradec Králové: Kruh, 1967. 120 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Dívky pro román. Praha: SNDK, 1967. 176 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Proč jsou v lese modřiny. Praha: SNDK, 1967. 23 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Škola hvězd. Praha: Mladá fronta, 1967. 12 stran.  

SLABÝ, Zdeněk (ed.). Buďme všichni básníky. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1968. 33 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Bukukururuna. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1968. 127 stran.  

SLABÝ, Zdeněk et al. Tajemství oranžové kočky: pohádková detektivka o 10 kapitolách. Praha: Lidové 
nakladatelství, 1968. 145 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Pan Sluníčko. Praha: Lidové nakladatelství, 1969. 31 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Kocour Vavřinec a jeho přátelé. Praha: Olympia, 1969. 49 
stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Metempsychóza čili stěhování duší [výbor z díla K. Poláčka]. Praha: 
Československý spisovatel, 1969. 340 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. O Ládíčkovi Ladičkovi a pěti princeznách. Praha: Panton, 1971. 52 stran.  

DVORSKÝ, Ladislav – SLABÝ, Zdeněk K. (eds.). Dětské anekdoty: soubor vtipů o dětech a jejich vztahu 
k dospělým a okolnímu světu. Praha: Melantrich, 1971. 213 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Kocour Vavřinec a jeho přátelé na cestách. Praha: Olympia, 
1971. 55 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. (eds.). Mami, pofoukej: výbor básní věnovaný maminkám. 
Praha: Albatros, 1971. 59 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Třicet stříbrných klíčů: moderní pohádky z celého světa. Praha: Práce, 1971. 
182 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. et al. Meluzínka Minka. Praha: Lidové nakladatelství, 1972. 163 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Nedokončené pohádky. Praha: Lidové nakladatelství, 1972. 30 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Zvědavá hvězda Klára. Praha: Orbis, 1972. 11 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. Das Zauberbuch und der verwandelte Zauberer. Recklinghausen: Georg Bitter, 
1973. 31 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Kocour Vavřinec, detektiv sportovec. Praha: Olympia, 1973. 
54 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Pohádkový detektiv Břetislav Hostivít. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1973. 
140 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Mezi námi písmeny. Brno: Blok, 1974. 72 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Síťka na motýly [výbor z veršů Jiřího V. Svobody]. Praha: Albatros, 1974. 69 
stran.  

SLABÝ, Zdeněk (ed.). Bílé vrány aneb pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát. Výběr z děl současných 
jihoslovanských autorů. Praha: Albatros, 1975. 256 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Pozdrav z Prahy: výběr poviedok současných českých spisovatelov pre mládež. 
Bratislava: Mladé letá, 1975. 15 stran. 
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KROUSKÝ, Ivan – SLABÝ, Zdeněk K. (eds.). Modré vánoce: výbor z pohádkové tvorby současných 
japonských autorů. Praha: Albatros, 1975. 164 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Proč mají sýčci velké oči [výbor z díla Josefa Guggenmose]. Praha: Albatros, 
1975. 58 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Světové pohádky. Praha: Svoboda, 1975. 254 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. Podivíni. Praha: Albatros, 1976. 133 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Plamínky: malá čítanka pro jiskry. Praha: Mladá fronta, 1976. 170 stran. 

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Kocour Vavřinec na vodě i ve vzduchu. Praha: Olympia, 1977. 
55 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Olympiáda kocoura Vavřince. Praha: Olympia, 1980. 55 
stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. Pohádka o stříbrných kůzlatech. Praha: Albatros, 1980. 74 stran.  

PERGNER, Eduard – SLABÝ, Zdeněk K. Děti s cedulkou. Praha: Práce, 1982. 141 stran.  

PILKOVÁ, Soňa – SLABÝ, Zdeněk K. Zájmové kroužky literární: soubor programů, organizačních 
pokynů a metodických námětů. Praha: SPN, 1982. 54 stran. 

PILKOVÁ, Soňa – SLABÝ, Zdeněk K. Náměty pro práci zájmových kroužků literárních. Praha: Ústřední 
dům pionýrů a mládeže J. Fučíka, 1983. 95 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. Hudba černá a bílá: o historii jazzu a jazzových hudebnících. Praha: Albatros, 1984. 
166 stran. 

SLABÝ, Zdeněk K. – VOKÁLKOVÁ, Jana (eds.). Malé příběhy: sborník ze 3 ročníků soutěží Děti, mír a 
umění a obvodní lit. soutěže Mladýma očima. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů, 1984. 131 
stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Zájmové kroužky literární: soubor programů, organizačních pokynů a metodických 
poznámek 2. Praha: Ústřední dům pionýrů a mládeže J. Fučíka, 1986. 42 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. Krátký seminář o spisovatelském řemesle. Praha: Ústřední kulturní dům 
železničářů, 1987. 118 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Našima očima: Občasník Klubu mladých autorů Albatros. Číslo 26. Praha: 
Ústřední dům pionýrů a mládeže J. Fučíka, 1987. 38 stran.  

SLABÝ, Zdeněk (ed.). Všechno začíná dětstvím: sborník sovětské prózy k 70. výročí VŘSR. Praha: 
Albatros, 1987. 87 stran.  

PILKOVÁ, Soňa – SLABÝ, Zdeněk K. K činnosti zájmových útvarov literárních: Metodická príručka pre 
vedúcich k výchovno-vzdelávaciemu programu pre literárne zájmové útvary Žižkov 1. – 4. roč. ZŠ. 
Bratislava: Smena, 1989. 146 stran.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Se jménem Hanse Christiana Andersena: sborník o laureátech Ceny H. Ch. 
Andersena 1956-1986. Praha: Albatros, 1989. 112 stran.  

LHOTOVÁ, Dagmar – PECHOVÁ, Drahoslava – SLABÝ, Zdeněk K. Čítanka pro čtvrtý ročník základní 
školy. Praha: SPN, 1993. 199 stran. ISBN 80-04-26104-3.  

SLABÝ, Zdeněk (ed.). Edudant & Francimor. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1994. 147 stran. 
ISBN 80-85844-02-8. 

SLABÝ, Zdeněk K. Japonské reflexe. Praha: Marsyas, 1994. 224 stran. ISBN 80-901275-9-2. 
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SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Čítanka 6. Praha: SPN, 1995. 158 stran. ISBN 80-85937-21-2. 

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Milostná čítanka: nejen pro studenty středních škol. Praha: Fortuna, 1995. 
110 stran. ISBN 80-7168-219-5.  

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferda a Beruška v nebezpečí. Praha: 
Albatros, 1998. 6 stran. ISBN 80-00-00627-8.  

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferda a koník Chuchlík. Praha: Albatros, 
1998. 31 stran. ISBN 80-00-00629-4.  

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferda a stonožka Jožka. Praha: Albatros, 
1998. 6 stran. ISBN 80-00-00628-6.  

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferda a kino brouka Pytlíka. Praha: 
Albatros, 1999. 31 stran. ISBN 80-00-00739-8. 

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferda a návštěvníci z neznámé planety. 
Praha: Albatros, 1999. 31 stran. ISBN 80-00-00738-X. 

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferda mezi otrokáři. Praha: Albatros, 1999. 
31 stran. ISBN 80-00-00717-7. 

SLABÝ, Zdeněk K. [pod pseudonymem Kryštof Matouš]. Ferdova dobrodružství. Praha: Albatros, 
1999. 14 stran. ISBN 80-00-00725-8. 

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Čtení a hraní k uzdravování. Praha: Portál, 1999. 101 stran. 
ISBN 80-7178-296-3. 

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. (eds.). Ani den bez pohádky: čítanka nejen pro mateřské 
školy. Praha: Portál, 2000. 239 stran. ISBN 80-7178-382-X. 

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Karel Poláček a divadlo: terezínské období, vzpomínky, Poláčkovské 
kalendárium. Boskovice: Albert, 2002. 314 stran. ISBN 80-7326-012-3.  

SLABÝ, Zdeněk K. (ed.). Karel Poláček a film. Boskovice: Albert, 2002. 295 stran. ISBN 80-7326-011-
5. 

LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk K. Kocour Vavřinec a jeho přátelé [souborné vydání]. Praha: BB 
art, 2001. 57 stran. ISBN 80-7257-632-1. 

SLABÝ, Petr – SLABÝ, Zdeněk K. Svět jiné hudby: průhledy do hudby alternativní, avantgardní, 
improvizované, nové, opoziční, progresivní, experimentální, postmoderní, aktuální, free, klezmeru, atd 
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Příloha č. 13: Přepis rozhovoru se Z. K. Slabým, kráceno (text) 

 

ZKS: Náklad časopisu nebyl velký. Největší náklad byl v ročníku, kdy byla foglarovské diskuze. To 

vzrostl asi dvojnásobně. Jinak šlo o odborný časopis, který neměl příliš šanci. Snažili jsme se ho 

dostat do škol, přes ministerstvo, ale nebylo to možné.  

LŠ: Když říkáte, že to nebylo moc, tak kolik byl náklad řádově tisíc?  

ZKS: Myslím, že tak tři čtyři tisíce. Což na dnešek je dost, ale na tehdejší dobu velice málo.  

LŠ: Když jste zmínil foglarovskou diskuzi. Velmi mě zaujalo, že po ní začaly Foglarovy knihy znovu 

vycházet. Bylo to tak, že časopis měl možnost toto ovlivnit?  

ZKS: Abych to vysvětlil, začneme trochu jinak. První ročník, časopis vznikl v roce 1956, a redigoval 

ho Benhart. Ale v té době to byl ještě takový učesaný časopis, který v podstatě navázal na to, co 

dělaly předtím – třeba Štěpnice, Úhor atd. Iniciativní záležitost udělali Bohumil Říha a Václav 

Stejskal, ředitel a šéfredaktor SNDK, kteří chtěli, aby se o té literatuře psalo. Což v té době se 

v časopisech a novinách a moc „nenosilo“. Pořád se říkalo „nedílná součást literatury“, ale málo se o 

tom psalo. Tak se založil tenhle časopis a po roce zjistili, že příliš neprospívá. Sice v něm byly 

zajímavé věci, ale nebyl průrazný. Změnili proto šéfredaktora, stal se jím Oldřich Syrovátka. To je 

vše v tiráži. Ten měl k sobě nějakého redaktora, jehož jméno si již nepamatuji, ale nebyl s ním 

spokojen. Já jsem v té době byl asistentem na katedře české literatury na filosofické fakultě, kde 

jsem studoval 1949 – 1953. V letech 1953 – 1958 jsem tam byl jako asistent, měl jsem i vlastní 

semináře, především tedy se zahraničními studenty a pak třeba speciální seminář o Bieblovi. V roce 

1958 byla konference o kritice na Dobříši, kde se ke mně přidružil Václav Stejskal, šéfredaktor 

nakladatelství a sám kritik, se kterým jsme se znali již předtím z Nového života, a psala o nás tzv. 

levá kritika, protože jsme chtěli, aby literatura zobrazovala život a nikoliv schémata. Zřejmě si tedy 

říkal, že máme obdobné názory, a zeptal se mě, jestli bych nechtěl dělat redaktora Zlatého máje. Já 

jsem si vyžádal čas na rozmyšlenou a uvažoval jsem, zda zůstat na fakultě. Nebyl jsem ve straně a na 

fakultě chtěli, aby všichni vstoupili do KSČ. Zároveň jsem nebyl natolik studijní, vědecký typ a víc 

mě bavilo pracovat časopisecky nebo knižně. V té době jsem se věnoval hlavně kritice poezie, byl 

jsem trochu i mluvčím té generace Milana Kundery, Karla Šiktance, Jiřího Ostaše a dalších. Dělal 

jsem i literární historii, vydával jsem knížky Bieblovi, Poláčkovi. Nakonec jsem došel k tomu, že 

bych ten časopis dělal docela rád. Stejskal řekl, že se musím sejít s Oldřichem Syrovátkou, abych 

viděl, jestli mě chce nebo ne. Takže jsme zašli na víno, domluvili jsme se. Faktem je, že jsme si 

v ledasčem rozuměli.  

Já jsem začal dostávat do Zlatého máje nové rubriky, když něco dělám, tak mě baví, vymýšlet si něco 

nového. Třeba „Na otázky Zlatého máje odpovídá“ nebo recenze s ukázkami. Vymýšlel jsem věci, 

které by udělaly časopis mnohem zajímavější. Naše spolupráce fungovala a já jsem si vymyslel 

„Mezinárodní anketu Zlatého máje“, která posléze vedla k mezinárodnímu sympoziu tady v Praze. 

Toho se zúčastnili skutečně fantastičtí lidé z celého světa. Nápad si poté přisvojil Bohumil Říha, 

přestože to byla idea Zlatého máje. My jsme to samozřejmě nemohli realizovat, musel to realizovat 

podnik, SNDK se svazem spisovatelů. Václav Stejskal, který si mě pro funkci redaktora vyhlédl, 

spoléhal, že budeme mít na všechno stejné názory. Já jsem však vždy pracoval spíše po svém a 

Stejskal mi tzv. začal házet klacky pod nohy. Například říkal na redakční radě, že je příliš té ankety, 

že se příliš zabývám filmem, když hlavní je literatura. Ze Zlatého máje chtěl víceméně nakladatelský 

časopis, což jsem já odmítal a říkal, že jsme naprosto nezávislí.  

Tak došlo k tomu, že odvolali Syrovátku a přišel František Tenčík z Brna, který byl spíše vědecky 

a teoreticky založený, velice zajímavý člověk, který začal časopisu šéfovat z Brna. Což znamenalo, že 

Praha by zůstala málo osazená a tak tam najali Hilčra. Spolupráce byla taková, že my jsme dojížděli 

do Brna a on za námi do Prahy, což pro časopis není ideální. On sice rozuměl literatuře, rozuměl 

teoretickým otázkám, ale do čísla nám například dal pouze půlku stati, kterou nedopsal, protože 
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cítil ohromnou odpovědnost, než ji zcela dopíše. Přinesl do časopisu určitou změnu, ale opět to 

nevyšlo a museli ho odvolat.  

Na jeho místo přišel Vladislav Stanovský, což byl naopak člověk za prvé sám pohádkář, měl knížky 

pohádek, které dělal s Janem Vladislavem, a s ohromnou zkušeností z Kulturní politiky 

a z podobných kulturních periodik. Tím jsme časopis dostali na novou úroveň, na úroveň nejlepších 

periodik u nás, literárních a kulturních časopisů. Přizval ke spolupráci řadu autorů, kteří se 

nezabývali jen dětskou literaturou. A ti najednou dětskou literaturu a ilustraci pozvedli na jinou 

úroveň. Do toho přišla ta moje myšlenka uspořádat diskuzi o Foglarovi, k čemuž musím předeslat: 

v roce 1944 jsem šel za Foglarem, který tehdy byl zaměstnancem Melantrichu, aby mi podepsal 

knížky, protože jsem byl jeho čtenář. On je nejen podepsal, ale pozval mě i do svého skautského 

oddílu Dvojka, která vzhledem k tomu, že byla válka a skauti neexistovali, fungovala pod hlavičkou 

KČT, Klubu českých turistů. To byla pro mě hezká léta a účastnil jsem se i Tábora strachu na Bobří 

řece ve Sluneční zátoce. Oddíl byl výborně vedený, Foglar si vymýšlel vše možné, aby nám něco 

předal a zaujal naši pozornost. Posléze jsem si uvědomil, že je to osobnost, která něco udělala a 

něco dělá pro mladé kluky, takže jsem si řekl, že by bylo třeba mu pomoci v době, kdy byl zakázán. 

Tak jsem vymyslel tu diskuzi, která se ale rozvinula do nesmírné šíře, protože psali nejen ti, které 

jsme oslovili pro a proti Foglarovi, ale také stovky čtenářů. Časopis se najednou stal nesmírně 

populárním.  

Se Stanovským jsme to dotáhli až do roku 1968. V šedesátých letech se najednou všechno otevřelo, 

žánry jako dobrodružná literatura, kreslený seriál, nerealistická ilustrace, které odsoudila 50. léta, 

najednou byly možné. Ve Zlatém máji jsme do nich začali „vrtat“ diskuzí o dobrodružné literatuře, 

ilustraci, o komiksu, snažili jsme se tyhle věci prosazovat a to se nám posléze nějak dařilo, 

připojovali se k nám další a ti obhájci to nakonec vzdali. Dřív nebo později by se to prosadilo určitě, 

ale my jsme tomu napomáhali právě těmi diskuzemi. V roce 1968 dostal Stanovský nabídku, aby se 

stal poradcem prezidenta Svobody, kterou přijal, a říkal mi, abych to po něm převzal já. Já jsem mu 

řekl, že nemohu být šéfredaktor, protože nejsem ve straně. On mi na to řekl, že tam prostě 

vstoupím. Že je rok 1968 a další osud mohou určovat jen lidé ve straně a že vše jde k lepšímu. Vedl 

jsem o tom celonoční dlouhé diskuze, například s Oldřichem Kryštofkem, protože se mi nechtělo do 

strany vstoupit. Sám jsem ale viděl, že vše jde k lepšímu a že navzdory Sovětskému svazu a všemu 

můžeme udělat mnoho dobrého. V té době jsem byl také poprvé v Japonsku.  

Byl jsem v redakční radě Dětí světa, edice, kterou jsem vymyslel. Tady v Praze byla konference 

dětských časopisů, kam jsem přišel s návrhem, abychom vytvořili sborník povídek, kterého by se 

účastnili autoři z celého světa, a která by plasticky ukázala, jak děti kde žijí. Tam okamžitě vstal 

Peter Dimitrov-Rudar z Bulharska a řekl: „My děláme první knížku.“ Druhou knížku dělal Dětgiz 

v Moskvě, třetí dělali v Sarajevu, čtvrtou chtěli dělat Japonci, a tak mě pozvali. V Japonsku jsem 

ledasco poznal, přiučil se, i když ke spolupráci nakonec nedošlo. Přinesl jsem si nové informace, 

které jsem předal, a myslel jsem, že vše jde k lepšímu. Do strany jsem tedy vstoupil, stal jsem se 

šéfredaktorem a rozjel jsem časopis na takové úrovni, která pokud nebyla světová, tak jistě 

evropská. Měl jsem redakční kruh, sbor spolupracovníků, sbor zahraničních spolupracovníků 

a Zlatý máj se stal známým po celém světě, i když měl jen cizojazyčné resumé. Podle našeho vzoru 

vznikaly další časopisy, v Rusku, v Polsku, v Bulharsku, v Japonsku. Byli jsme tak vzorem i Rusům, 

kteří vždy říkali, že mají všechno první. O Praze se uvažovalo jako o středisku světové literatury a 

kritiky pro děti, podobně jako v Bratislavě bylo bienále dětských ilustrací. Dokonce jsem inicioval 

schůzku mladých pracovníků dětské literatury, filmu, rozhlasu, televize. Sešli jsme se, že uděláme 

nějaký koordinační výbor, který by zajistil, že vše bude vzkvétat na všech frontách.  

V 70. roce jsem byl po necelých dvou letech ze strany vyškrtnut, což souviselo s tím, že záhy nebudu 

šéfredaktorem, ani zástupcem šéfredaktora a nakonec ani redaktorem. Stal jsem se vedoucím 

dramaturgem a krátce nato pouze dramaturgem Klubu Albatros, což jsem se samozřejmě snažil 

dělat, jak jsem nejlépe uměl. Zlatý máj se i Jiří Lapáček snažil dělat dobře, ale otiskoval „rudoprávní“ 

úvodníky, nesmírně dlouhé články Otakara Chaloupky, a úroveň naprosto poklesla. Později byl 

úplný zákaz, aby se v něm objevilo moje jméno. Byl jsem tehdy persona non grata, ale měl jsem již 

smlouvy z minula a tak mi vycházely nějaké knížky, protože nakladatelé nechtěli přijít o peníze. 
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Dokonce jsem zadal svůj výbor klasických pohádek do komunistického nakladatelství Svoboda. 

Protože nikdo nevydal návod, kdo může a nemůže, tak kniha vyšla. Někde byli stateční, jako třeba 

v Lidovém nakladatelství, kde vyšlo několik mých překladů a také moje knížka Nedokončené 

pohádky, ze které musela pryč jen jedna pohádka o huse, poněvadž její partner byl „husák“. To dnes 

vypadá jako sranda, ale ta doba byla hrůzná. I když mi třeba nějaká knížka vyšla, tak se o ní nesmělo 

skoro psát. Nebo jsem osnoval knihu Tajemství oranžové kočky, která vyšla zde i jinde. Jedním ze 

spoluautorů byl Sergej Baruzdin, který měl velký vliv a chtěl prosadit vydání knížky v Sovětském 

svazu. Vzal mě do svazu spisovatelů, abychom se dozvěděli, proč nesměla vyjít. Tam nám řekli, že 

přišel dopis z českého svazu spisovatelů, že to velmi nedoporučují. Z toho je vidět, že často šli až tak 

daleko, aby ani překlady nevycházely. Sedmdesátá léta jsem proto strávil v galerii a v divadle pro 

děti, kde jsem se také snažil o vysokou úroveň.  

Pak přišel rok 1990 a Lapáček mě vyzval, abych to po něm převzal. Jenomže přišlo nové pozvání do 

Japonska na půl roku. Zajímavé je, že Japonci mě zvali již po roce 1968, ale to jsem již nemohl. Takže 

jsem si velmi cenil toho, že čekali. Původní nápad byl, aby to za mě vzal Stanovský. Byla to ale 

špatná situace, Albatros musel propustit mnoho lidí a já jsem si nechtěl to místo držet. Takže jsem 

odešel a šéfredaktorství po mě dostal Zdeněk Heřman, který to dělal dobře. Kapitalismus má ale 

jiné stinné stránky, často opačné než komunismus. Takže za krátko na vydávání nebyly peníze. 

Heřman přešel do kulturní rubriky Svobodného slova. Snažila se to tedy udržet Česká sekce IBBY, i 

já jsem redigoval několik čísel. Vedoucí redaktorka se snažila vést časopis pro pomoc škole, na což 

zašla již Štěpnice. Nelze spojovat kritický časopis o dětské literatuře s tím, že budu složit škole. 

Škola to stejně nevezme a ostatní to přestanou číst. Tím časopis skončil a vyšly už jen nějaké dva 

sborníky. Dělal je Kubálek, někdejší redaktor Zlatého máje, avšak mě již nepřizval. Se Zlatým májem 

jsem spojil kus svého života a nelituji toho. Myslím, že i to, že mě Albatros ocenil sklem ve tvaru 

knihy za celoživotní práci s dětskou literaturou, svědčí o tom, že jsem něco udělal.  

LŠ: Co obnášela práce redaktora v Zlatém máji? Měli jste vlastní stálou redakci?  

ZKS: První redakce byla ve Staropramenné, přímo v budově SNDK. My jsme byli oficiálně časopis 

Svazu československých spisovatelů, ale neoficiálně nás platilo SNDK. Pak jsme byli na Pankráci U 

Libušiných lázní, kde jsme měli krásnou redakci ve sklepním bytě s vlastní kuchyňkou a velkou 

místností. Dělal jsem jednu věc, tzv. středy spolupracovníků. V pět hodin, kdy končila naše pracovní 

doba, přicházeli naši spolupracovníci, autoři, ilustrátoři s lahvinkou. Bavili jsme se, přitom vyřešili 

spoustu otázek o literatuře, co udělat nového, apod. 

LŠ: Kdo tedy byli stálí členové redakce? 

ZKS: Byli jsme tam šéfredaktor, já a sekretářka. Pak jsme měli externí spolupracovníky, kteří dělali 

grafickou úpravu. Snažili jsme se vymyslet vždycky novou obálku se zajímavými výtvarníky. K tomu 

ještě, vymyslel jsem třeba literární přílohu. Vždycky mě zajímaly oblasti, kde se experimentuje a co 

ukazuje směr, kterým by se mohlo jít. Dnes se věnuji třeba té hudbě a v knihách Svět jiné hudby 

sleduji avantgardu, jinou hudbu, něco co je dobrodružné a co by mělo zajímat mladé lidi.  

LŠ: To je patrné i ve Zlatém máji.  

ZKS: Určitě. V tom byl rozdíl oproti prvnímu ročníku, který spíše ukazoval, kde jsou hlavní hodnoty. 

My jsme se snažili nejen bourat záležitosti, které se nesměly objevit, ale také hledat nové cesty. 

Například jsme jako první otiskli verše Ľubo Feldeka, slovenského básníka, který se poté stal 

uznávaným autorem a představovat jinou, moderní tvorbu. Otiskli jsme i dětskou literaturu 

Préverta. Další věc byla naprosto jiná oproti dnešku. Dnes se každý, kdo má časopis, snaží udělat si 

ho sám, případně se svými známými, kdežto já jsem zval nejen starší generaci, psal pro mě Adolf 

Branald, Emil Vachek, Jarmila Svatá, František Langer, a na druhou stranu také studenty z fakulty, 

například Chaloupku, Voráčka, Nezkusila, kteří se potom stali bohužel oficiálními kritiky 

husákovského času, tzv. normalizace.  
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LŠ: Vymýšlení podoby časopisu tedy bylo v režii redaktora?  

ZKS: Před každým novým ročníkem jsme se zamýšleli, co udělat nově, jak ho renovovat. V každém 

novém ročníku je tak něco nového vidět. Někdy nás bohužel redakční rada, která tam fungovala, 

donutila něco z toho opustit. My jsme se snažili věnovat i dalším odvětvím umění, filmu, divadlu. A 

Stejskal si postavil hlavu, že jsme časopis především o dětské literatuře a my jsme se museli vrátit 

pouze k ní. Já jsem ho do značné míry chápal, ale mě osobně vždycky lákalo to propojování. 

Inspirace literatury, filmu a všeho byla zřejmá, nebylo možné, aby byl každý sám pro sebe.  

LŠ: Šéfredaktor potom ty změny schvaloval?  

ZKS: To bylo takhle. Se Syrovátkou jsme hodně spolupracovali, já jsem měl víc těch nových nápadů 

a on je spíš schvaloval. Tenčík, vzhledem k tomu, že byl v Brně, měl svoji koncepci, ale bral i to, 

s čím jsem přicházel já. Stanovský mi potom řekl, že mu je jasné, že časopis v podstatě vymýšlím já a 

proto si mě v redakci nechal. Se Stanovským jsme pak měli oba vlastní nápady, ale tu základní 

tvářnost jsem dělal já. Šéfredaktor ji musel posvěcovat a také k ní přispíval.  

LŠ: Jaká byla funkce redakčního kruhu?  

ZKS: Ten se scházel zhruba dvakrát do měsíce, hodnotil časopis, dával návrhy. Měli jsme jedno 

specifikum, že byl česko-slovenský. Měli jsme slovenského externího redaktora, což byl napřed Ján 

Poliak a po něm Peter Čačko a ti prosazovali vlastní návrhy. Snažili se buď přijít s vlastními, nebo 

doplňovat ty naše o slovenské texty. V redakční radě byl za Slovensko ředitel nakladatelství Mladé 

léta Rudo Moric, který vždy kritizoval nedostatek slovenských příspěvků. Jinak ale spolupráce se 

Slováky probíhala dobře. V té době byla česko-slovenská literární vzájemnost naprosto zřejmá a 

jasná a literatury se prolínaly. My jsme psali o nich a oni psali o nás.  

LŠ: Hlavní ale byla vždy česká redakce.  

ZKS: Nesmíme zapomenout, že šlo o časopis českého svazu spisovatelů. Slováci navíc měli nejen 

méně obyvatel, ale také méně kritiků. Poměr byl tak dvě třetiny české a jedna třetina slovenská.  

LŠ: Schvalovala redakční rada každý článek?  

ZKS: Ne, to jsem většinou měl na zodpovědnost já. Oni to mohli kritizovat. Například tak výrazná 

osobnost jako František Hrubín se k obsahu často vyslovoval, stejně tak i Václav Čtvrtek. To 

neznamenalo nezbytně negativní reakci. My jsme byli rádi, že máme zpětnou vazbu. A naopak – 

někteří autoři na nás zanevřeli, že diskuze nad jejich knihami bylo příliš, nebo se jim nelíbily 

recenze jejich knih. To byl případ například manželů Adlových.  

LŠ: Pro většinu spisovatelů ale jistě byla zpětná vazba důležitá a přínosná, což je patrné i z toho, že 

do časopisu hodně přispívali. 

ZKS: Určitě, hodně si našeho zájmu cenili i takoví nejstarší autoři, například Pavel Sula nebo 

František Flos. Byli rádi, že se o nich ještě píše, protože si mysleli, že už se v literatuře přežili.  

LŠ: Vydavatel se podle tiráže někdy měnil. Jeden čas tam byl například Kruh přátel dětské knihy. Jak 

to bylo ve skutečnosti?  

ZKS: To se všechno odvíjelo od situace. Chtěli například vyhovět Říhovi, který přešel z ředitelství 

právě do kruhu přátel. Ale v podstatě šlo neustále o nezávislý časopis, pokud já jsem tam byl, 

s takovou kritičností ze strany nakladatelství, která se do toho snažila nějak mluvit. Za normalizace 

to bylo zase trochu jinak. Všechno bylo zpolitizované a Albatros byl gestor dětské knihy, takže 

nemuseli psát o nikom jiném. Tehdy to byl skoro nakladatelský časopis. V té době mi měla vyjít 

kniha o Kocouru Vavřincovi v Olympii, ale já jsem se musel doprošovat v Albatrosu, aby to vůbec 
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vyšlo. My jsme se naopak snažili otevřít nakladatelství v krajích pro dětskou literaturu. Museli jsme 

za to bojovat. Já jsem se angažoval, aby Severočeské nakladatelství mělo otevřené pole pro dětskou 

literaturu. Aby Kruh mohl vydávat pro děti. Já jsem si myslel, že monopol je pro dětskou literaturu 

nezdravý. SNDK neboli Albatros se velice snažil vydávat to nejlepší, co mohl, ale pořád to byl 

monopol. Když někdo v Albatrosu řekl, že tento autor ne, tak neměl šanci. Proto jsem se snažil 

probojovávat ty záležitosti v krajích. Vzniklo například nakladatelství Blok v Brně.  

LŠ: Jak fungovala ve ZM recenzní praxe? 

ZKS: Na začátku měsíce jsme rozvažovali, co by komu sedělo. Pamatuji si, že jednou jsme poslali tři 

knihy Branaldovi, který je s díky vrátil, že na to nemá čas. V podstatě jsme věděli, kdo je na co 

zaměřený a snažili jsme se s ním domluvit. Podle toho pak vycházely recenze, třeba za Stanovského 

byla část literární a výtvarná.  

LŠ: Počet recenzí se v časopise měnil. Stíhali jste většinu vycházejících knih?  

ZKS: Ano. Někdy se to řešilo například těmi hromadnými recenzemi. Ale snažili jsme se o všem 

hodnotném a zajímavém zmínit. A byli jsme prakticky jediní, protože ostatní periodika si literatury 

pro děti nevšímala. 

LŠ: Jak jste získávali články do časopisu? Přicházely vám samy, nebo jste je spíše objednávali? 

ZKS: Fungovalo to oběma způsoby, ale většinou jsme je objednávali. Například celé dějiny dětské 

literatury od Chaloupky a Voráčka jsem objednal, protože jsem chtěl, aby v časopise vyšly. Chtěl 

jsem mít v časopise protiváhu Stejskalovým dějinám dětské literatury, ne proto, že tyto byly špatné, 

ale protože Stejskal se zaměřoval na některé oblasti literatury a bylo třeba mít nějakou oponenturu. 

Stejně tak jsme zadávali i autorské profily. Řekli jsme si, že v daném ročníku bude třeba těchto 

deset spisovatelů a vytipovali jsme si autory, nejen dětské literatury. Vymýšleli jsme si všechno 

možné, protože jsme si řekli, že nezůstaneme na písečku dětské literatury, my ji dostaneme do 

celostátního renomé. 

LŠ: V příspěvcích se také objevily zmínky o problémech s tiskem.  

ZKS: Problémy byly se vším. S tiskem, papírem. Tiskárny pracovaly hrozně, měly i zpoždění. S tím 

však nešlo nic udělat.  

LŠ: Když jste pořádali „Mezinárodní anketu Zlatého máje“, museli jste mít schválena jména autorů, 

které jste oslovili?  

ZKS: Já jsem prostě začal anketu a oslovil jsem kritiky v mnoha zemích, aby mi řekli svůj názor, kdo 

by tam neměl chybět. Každého z těch autorů jsme znovu oslovili, koho by ještě navrhoval. Čímž se 

nám to ještě rozšiřovalo. Mohla z toho vzniknout pěkná knížka, ale po srpnu již to nebylo možné.  

LŠ: Řada z těch lidí, ale poté přispívala do Zlatého máje pravidelně.  

ZKS: Já jsem člověk, který rád vše dělá na stanovisku lidské blízkosti. Když jdu třeba do nějakého 

nakladatelství, tak chci být zaujatý redaktorem a on mnou. Já neumím někam něco poslat a dělejte 

si s tím něco. Lidi jsou lidi proto, aby spolu měli nějaký vztah ať už negativní, nebo pozitivní. A tohle 

jsem vždycky dodržoval, ať už ve Zlatém máji nebo potom v Klubu Albatros, kam jsem také zval 

nejrůznější lidi, třeba Karla Högera nebo Františka Filipovského. Mám dojem, že když se lidé 

neznají, nemohou si porozumět, i když jim jde třeba o stejnou věc. Lidé, kterým jde o jednu věc, by 

měli mít mezi sebou přátelství.  

LŠ: Jak fungovala praxe, když jste jezdil na konference? Muselo to projít nějakým schválením? 
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ZKS: Samozřejmě. Zpočátku to nebylo vůbec možné, až v 60. letech se to otevřelo a mohl jsem jet 

například na Mainau, do Hannoveru. V socialistickém bloku to šlo, ale vždy to schvalovalo jak 

nakladatelství, tak ministerstvo. Poslední byl pro mě knižní veletrh ve Frankfurtu, kde jsem byl 

s Šinem Torigoem, s japonským kritikem. To bylo v roce 1969 a četl jsem v novinách, že se v říjnu 

hranice znovu uzavřou a že se ven už nedostanu. Tak jsme se Torigoem domluvili a jeli jsme do 

Mnichova za Erichem Kästnerem, udělat s ním interview. Poté jsem jel do Kolína nad Rýnem a 

odtud do Recklinghausenu, ke svému nakladateli a využil jsem šanci zůstat v zahraničí do poslední 

chvíle.  

LŠ: Vnímal jste nějak rozdíl mezi konferencemi na Západě a na Východě?  

ZKS: Já myslím, že v podstatě ne. Ať už to bylo na Mainau nebo v Hannoveru, lidé k sobě všude měli 

blízko. Faktem je, že se tehdy tady v socialistických zemích dalo ještě něco řešit, kdežto tam již 

otázka peněz byla hlavní tehdy. Tady ještě peníze na kulturu pro děti byly, ale tam byla situace, jak 

je dnes u nás. Bylo to velmi přátelské, nejen jednání, ale i společné večery s Otfriedem Preußlerem, 

Benem Pludrou. Bylo to milé, ale abychom tam došli k něčemu konkrétnímu, to spíše ne. Tady to 

ještě šlo, ať už v Rusku nebo v Bulharsku, něco podnikat, něco navrhnout a uvažovat o tom.   

LŠ: Tyto zahraniční kontakty skončily v době normalizace?  

ZKS: Neskončily, oni využili těch autorů i nadále. Dokonce jsem v tom i pomáhal, protože by bylo 

škoda, kdyby tyto kontakty skončily.  

LŠ: Zaujal mě například vztah časopisu k Japonsku. To vzniklo z vašeho popudu, nebo oni sami měli 

zájem o českou literaturu?  

ZKS: Našim spolupracovníkem se stal Ivan Krouský, japanista, a psal pro nás. Takže jsme do 

mezinárodní ankety oslovili i japonské spisovatele a přijela Tomiko Inuiová, spisovatelka. Po 

jednání sympozia jsme seděli v klubu spisovatelů a Tomiko Inuiová je žena, která chce pořád něco 

vědět. Chtěla se dozvědět co nejvíce, aby ospravedlnila, že tu byla. Nikdo s ní ale nechtěl moc mluvit 

a mě jí bylo líto, takže jsem ji pozval k nám domů. To se jí velice líbilo, povyprávěli jsme, vysvětloval 

jsem jí naši situaci v literatuře. Ona k nám přišla znovu, fotografovala nás, a poté o nás napsala 

v knížce Cestou šeříku a bílé břízy. Ona se zainteresovala i o ty Děti světa, snažila se je v Japonsku 

propagovat a způsobila, že mě tam v roce 1968 pozvali.  

LŠ: Ještě bych se Vás ráda zeptat, když jste vy osobně začínal s poezií a Kunderou, jak jste se dostal 

k dětské literatuře?  

ZKS: Ona byla vlastně v prvopočátku. Jak jsem říkal, byl jsem členem Foglarovy Dvojky a v jejím 

rámci jsem vydával své ručně psané časopisy. Psal jsem i do oddílových kronik. Foglar o tom věděl a 

po válce, když se stal šéfredaktorem časopisu Junák, tak mě hned pro první číslo vyzval, abych 

napsal recenzi ruského filmu. To jsem udělal a myslel jsem si, že tam budu psát o kultuře. Foglar ale 

tolik pro kulturu nebyl, šlo mu spíš o návodnost a skautství. V téže době jsem do časopisu Vpřed, 

který redigoval Ota Šafránek, poslal dva příspěvky, dopisy z léta ze žní. Šafránek si mě pozval a 

říkal, jestli bych mu nechtěl něco psát. Začal jsem tedy psát recenze na knížky a drobné příběhy. 

Dokonce jsem tam napsal recenzi Foglarovy knihy, ale poněvadž Foglar byl v tomto velice žárlivý a 

nechtěl, abych psal někam jinam než do Junáka, tak jsem si dal své biřmovací jméno jako druhé – a 

podepisoval jsem se Z. K. S. To jsem začal proto, aby Foglar nepoznal, že píši pro konkurenční 

časopis. Poté se to shromáždilo a začali vycházet Junáci vpřed a Pionýři vpřed. Tam jsem ale už 

nepsal jen recenze, ale vymyslel jsem si i rubriku „Umělci o sobě“, kde jsem dělal rozhovory s malíři, 

spisovateli, od Ivana Olbrachta přes Františka Suchého po Josefa Skupu. A začal jsem psát i povídky 

pro děti. Takže já jsem začal jako autor pro děti. Pak jsem šel na fakultu, kde již šlo o něco jiného, 

psal jsem spíš o poezii pro dospělé. Proč jsem se k tomu vrátil? Mě poslal tehdejší svaz spisovatelů, 

někdy v roce 1954, do Červeného kláštera u řeky Dunajec na Slovensku jako delegáta na dětský 
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tábor. A děti říkaly: „Když jste spisovatel, tak nám něco přečtěte nebo vypravujte.“ Takže jsem 

každý večer napsal jednu povídku nebo pohádku a druhý den jsem to dětem četl. Když jsem se pak 

vrátil, měl jsem asi čtrnáct povídek a říkal jsem si, že mám knížku. Pak jsem si je znovu přečetl a jen 

jednu jsem se odhodlal zveřejnit v edici Mateřídoušky. Už jsem si ale řekl, že bych se k psaní pro děti 

mohl vrátit a napsal jsem knížku Pistole a cesta, která nakonec vyšla s ilustracemi Heleny 

Zmatlíkové. Základní věc ale byla, když mě Jarmila Svatá řekla, abych jí pohlídal byt v Praze, když 

odjížděla na chalupu, že tam můžu psát. Já jsem u ní začal psát Tři banány, což mi při psaní v první 

verzi nevyšlo, podruhé se to také nedařilo, ale napotřetí jsem se chytil. Začal jsem cítit, že tohle je 

něco, co bych chtěl psát, že je to moje fantazie a můj slovník. Nakonec to bylo i zfilmované, 

v Sovětském svazu v Moskvě, vyšlo to v Rusku a v Německu. Naprosto to zkritizovala Věra 

Karfíková v Literárních novinách, že je to něco, co ani nemělo vyjít. Ale stala se z toho taková 

kultovní knížka.  

LŠ: Myslíte si, že Vám pomáhalo, že jste byl zároveň kritik i autor? 

ZKS: Ano, určitě. Abych to vysvětlil příměrem: autorka Milena Lukešová byla redaktorkou SNDK a já 

jsem jí dal jeden svůj rukopis a ona mi začala přeskupovat slova a zasahovat do textu. Tak jsem si 

ho vzal zpátky a poslal jsem ho do Brna, do Bloku. Tam to vydali beze změny a mělo to úspěch. Já 

tedy nejsem z těch, že bych autor jako chtěl mustrovat jiné autory. Myslím si, že každý má svojí 

fantazii, svůj slovník, svoji kompozici a tak dále. Nikdy jsem jako kritik nesoudil ze svého stanoviska 

autora.  

LŠ: Váš kritický zájem o moderní pohádku vycházel z vaší vlastní tvorby?   

ZKS: Nejen z toho, ale také z faktu, že v 60. letech tady najednou byla plejáda skvělých autorů, 

z nichž každý byl úplně jiný: Václav Čtvrtek, Miloš Macourek, Alois Mikulka, Hermína Franková, 

Daisy Mrázková. Najednou tady byla úplná exploze moderní pohádky, to jsem nebyl jen já, mě jen 

byla nejbližší.  

LŠ: A jak jste se dostal k dívčímu románu?  

ZKS: Asi že mě zajímaly dívky. Tak nějak to prostě přišlo. Byl také žánr, o jehož existenci se 

pochybovalo. Když jsem dělal rozhovor s Helenou Šmahelovou, tak ta byla zděšená, že je autorkou 

dívčí literatury. Brala jej totiž jako „póvl“. Lákalo mě tedy zase to oživení žánru. Byl pro mě 

zajímavý.  

 


