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Časopis Mateřídouška slaví 75. výročí 

  

Oblíbený časopis Mateřídouška z mediálního domu CZECH NEWS CENTER a. s. patří dlouhodobě 
k nejpopulárnějším českým časopisům určeným pro děti mladšího školního věku. Letos slaví 75. výročí od svého 
vůbec prvního vydání, a stává se tak časopisem pro děti s nejdelší tradicí u nás. 

První číslo ilustrované Josefem Ladou vyšlo z iniciativy spisovatele Františka Hrubína těsně před Vánocemi, 19. prosince 
1945, půl roku po konci druhé světové války. Od té doby Mateřídouška vychází nepřetržitě. Již od prvních čísel byly 
součástí časopisu komiksy, básničky a pohádky. Později se obsah rozšířil o reportáže ze světa lidí i zvířat a aktuální 
témata. Nyní děti v Mateřídoušce najdou ještě karton na vystřihovánky, oblíbenou únikovou hru a nechybí ani tipy, jak se 
zabavit ve volném čase. Součástí každého čísla je také ilustrované luštění.     

Mateřídouška navazuje na to nejlepší ze své tradice a přitom drží krok s dnešním čtenářem. „Časopis Mateřídouška 
připravujeme s cílem dětského čtenáře nejen pobavit, ale také mu přinést co nejzajímavější informace z různých oblastí. 
Ovšem i stránky se vzdělávacími prvky jsou v Mateřídoušce koncipovány tak, aby se u nich děti především dobře bavily,“ 
říká šéfredaktorka Petra Slušňáková. 

Časopis Mateřídouška je určen dětem prvního stupně základní školy, vychází 12x ročně v měsíčním nákladu 25 tisíc kusů, 
se základnou 4500 předplatitelů a v ceně 39 Kč ve volném prodeji. Jednou do roka vydává časopis Mateřídouška speciál 
na vybrané téma. Časopis Mateřídouška je také častým mediálním partnerem filmových představení a mnoha velkých 
zábavních akcí a festivalů pro děti.  

Narozeninové vydání Mateřídoušky se spoustou luštění je v prodeji od 14. 12. a vedle běžné prodejní sítě (Ahold, 

Geco, Globus, Tesco, Billa, Česká pošta, Valmont, HDS, čerpací stanice Benzina, OMV, Shell) ho lze pořídit 
i na ikiosek.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZECH NEWS CENTER a. s. je lídrem na českém mediálním trhu, který prostřednictvím svých produktů oslovuje miliony čtenářů tisku 
a návštěvníků internetu. Stovky tisíc dalších uživatelů využívají ostatní digitální produkty, služby a aplikace CNC.  
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