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Abstrakt
Časopis Sluníčko je bez přestávky vydávaný již od roku 1967 a po časopisu Mateřídouška je
tak druhým nejdéle vycházejícím časopisem u nás. Tento časopis je zaměřený na děti
předškolního a mladšího školního věku. Za dobu své existence samozřejmě prošel celou řadou
změn, jak v samotném vzhledu, tak i v existenci jednotlivých rubrik a jejich obsahu. Tato
bakalářská práce si klade za cíl zmapovat vývoj tohoto dětského časopisu ve třech letech
vzdálených od sebe dvacet let, aby se projevily jednotlivé změny. Prvním rokem, o kterém
bude v této práci řeč, je rok 1968, který byl druhým rokem vydávání tohoto časopisu a jeho
podoba se tedy teprve utvářela. V tomto roce byl formát Sluníčka nejmenší než
v následujících letech. Dalším rokem je rok 1988, kde byl obsah textů, na rozdíl od zbylých
dvou let, spíše z každodenního života než z oblasti dětské fantazie a následně bude v této
práci analyzován rok 2008, kde se objevuje nejvíce reklamy. Od roku 1968 do roku 2008 se
počet stránek téměř zdvojnásobil, stejně tak se i formát tohoto časopisu zvětšil.

Abstract
Magazine Sluníčko has been issued from year 1967 without any pause and because of that is
this magazine the second longest published magazine in our republic, the first one is magazine
Mateřídouška. This magazin is specialized for pre-school age children and for younger school
age children. During its existence it has made a lots of changes in its look and also in it´s
substance. This bachelor graduation project wants to chart the development of this children´s
magazine in between three years, which are twenty years far from each other, so the
development can be proved very well. The first charted year is 1968, which was the second
year of the existence of this magazine and it´s form wasn´t finished yet. In this year the sheet
size of this magazine was the smallest in the whole time of it´s existence. Next charted year is
1988 and then was in contrast to other two years different substance of stories. They were
from everyday life and they were not close to the fantasy of children. The last year which is
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analysed in this projekt is year 2008, where is much more entertaiment than ever before.
Between years 1968 and 2008 the number of pages doubled, the sheet size is also bigger.
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1.Úvod
Časopis Sluníčko je druhým nejstarším dětským časopisem u nás.1 Bez přestávky vychází
od roku 1967 až doposud a tato práce si klade za cíl mapovat jeho vývoj ve třech letech
vzdálených od sebe 20 let. Úmyslně byly zvoleny roky 1968, 1988 a 2008. Rok 1968 protože
to byl teprve druhý rok, kdy Sluníčko vycházelo. Neměl tedy ještě pevně stanovenou podobu
a může tak být analyzován ve svých počátcích. Následně se bude postupovat po dvaceti
letech, během kterých se značně změnila společensko-politická situace v českých zemích. A
rok 2008 je možné označit za současnost a v této práci tak může být zachycena forma
časopisu Sluníčko v dnešní době.
Na následujících stránkách se budu snažit co nejdetailněji charakterizovat Sluníčko
v jednotlivých letech a tyto roky pak mezi sebou porovnat. Kromě sledování vývoje
jednotlivých rubrik, vývoje textů a grafiky, se také budu snažit zjistit, jestli se v časopise
objevují vlivy současné společensko politické situace a jaký prostor je vyhrazen reklamě.
Zvláštní pozornost také bude věnována reflexi tohoto časopisu, jak ze strany odborné
veřejnosti, tak ze strany čtenářů.
Základní údaje typu náklad, počet stran, adresa redakce a další budou pro přehlednost
umístěny v tabulce.
Tato práce si klade za cíl na základě srovnání časopisů Sluníčko vyšlých v letech 1968,
1988 a 2008 zjistit, k jakým změnám došlo ve formátu a obsahu tohoto časopisu. Zaměřovat
se nebude jen na změny a vývoj jednotlivých rubrik, ale i obsah a zaměření jednotlivých
příběhů. Na základě vývoje ve třech zmiňovaných letech se budou předloženy poznatky, které
reflektují změny a vývoj tohoto dětského periodika a zároveň jeho vztah k dětským čtenářům
v průběhu let.
Pro splnění cílů této diplomové práce jsem pracovala jak s primárními prameny, tedy
časopisy Sluníčko z příslušných let, tak i s odbornou literaturou a články z odborných
časopisů, které se vztahují buď přímo k časopisu Sluníčko nebo k dětským časopisům obecně.
Hlavní užívanou metodou je komparativní analýza.

1

Nejstarším dětským časopisem je časopis Mateřídouška, který vychází již od roku 1945
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2.Charakteristika časopisu Sluníčko
Časopis Sluníčko byl založen v roce 1967 a jako jeden z mála na českém trhu bez přestávky
vychází více než 40 let.2 Sluníčko je určeno dětem od 4 do 7 let, tedy dětem předškolního a
mladšího školního věku.
Prvořadým posláním časopisu by měla být snaha probudit v dítěti zájem o svět a aktivovat
jeho estetické a poznávací schopnosti a i z tohoto důvodu byly texty ve Sluníčku děleny podle
náročnosti. Tedy pro děti od tří do pěti let a následně od pěti do sedmi let. Sluníčko-časopis
pro nejmenší, byl osmdesátých letech charakterizován jako „pestrý estetickovýchovný a hravě
didaktický měsíčník“, který je určen ještě nečtenářům a začínajícím čtenářům a počítá
s nezbytnou účastí dospělého prostředníka mezi časopisem a malým dítětem. [Hamanová,
1984]
Obdobně charakterizuje Sluníčko i současná šéfredaktorka Eva Mikšíčková, když říká, že
„Sluníčko je časopis pro (ne)čtenáře od tří do sedmi let. Jeho cílem je děti pobavit a zároveň
je zábavnou formou poučit a vzdělávat. Přinášíme například rubriky zaměřené na nácvik
základních grafomotorických dovedností nebo na procvičení čtení a počítání.“3

2.1.Stručný vývoj Sluníčka
Sluníčko bylo vždy označováno za časopis pro předškolní věk. Hrubá koncepce tohoto
periodika vznikla mezi lety 1964 a 1965, na květnové konferenci na téma Jiskry a literatura.
Za duchovní otce je možné považovat psychologa Zdeňka Heluse a kritika Otakara
Chaloupku. [Kabát 1990]
První číslo tohoto časopisu se ale objevilo až na podzim roku 1967, kdy se šéfredaktorem
stal Jan Kloboučník. Na Slovensku v té době existoval pro předškolní děti časopis Včielka a
Sluníčko ho svým tvarem nejprve napodobovalo. [Kabát 1990] Sluníčko mělo v době svého
vzniku v porovnání s ostatními časopisy nejmenší formát, a to se nelíbilo mnoha čtenářům i
literárním kritikům. „Ráda bych se jen přimluvila za změnu formátu časopisu na větší, aby
dostala víc příležitostí kompozice tvaru a barvy.“ [Dostálová 1969, str. 416] Dnes můžeme už
jen hádat, zda ke změně došli autoři časopisu na základě vlastního rozhodnutí a potřeb, nebo
se přizpůsobili vlivu a požadavkům veřejnosti. Každopádně již v šestém ročníku v září roku
1972 se Sluníčko nejprve horizontálně a následně i vertikálně zvětšilo. [Kabát 1990]
V období České socialistické republiky vycházely pouze tři časopisy pro děti-Sluníčko,
Mateřídouška a Ohníček. [Hamanová 1984] Každý byl zaměřen na jinou věkovou kategorii, a
2
3

Viz http://www.mf.cz/produkty/slunicko/ navštíveno 23.3.2011
Viz příloha č. 1
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tak neexistovala žádná pořádná konkurence, která by nutila časopisy k většímu vývoji. To už
v dnešní době neplatí. Stačí se podívat do jakéhokoliv novinového stánku a uvidíme, že
nabídka je skutečně široká a mnohdy je těžké si mezi takovým množstvím časopisů vybrat.
Rodiče se snaží vybrat časopis, který by byl nejvhodnější pro jejich děti, a tak je i toto téma
součástí internetových diskuzí.
Během 40ti let se v redakci vystřídalo celkem deset šéfredaktorů.4 Prvním byl Zdeněk Alda
a současnou šéfredaktorkou je Eva Mikšíčková, se kterou jsem udělala rozhovor. Její
odpovědi jsou součástí přílohy5 a byly použity k vypracování této bakalářské práce, hlavně
částí, které se týkají roku 2008.
Jako v každém periodiku, tak i ve Sluníčku se redakce snaží nejen udržet si své čtenáře ale
zároveň získávat další. Proto se tento časopis neustále vyvíjí a snaží se dětem nabídnout stále
něco nového. Děti tak již několik let s každým číslem získávají i pohádková CD, drobné
dárky a také se mění samotný obsah časopisu. V posledních letech se například děti mohou
učit spolu s časopisem anglicky.6

3.Reflexe časopisu Sluníčko
Časopis se nemůže zavděčit všem, a tak se postupně stával terčem kritiky. Ale nejednalo se
jen o tento titul, našli se jedinci, kteří negativně hodnotili všechny časopisy určené pro děti a
mládež a prohlašovali, že časopisy se nevyvíjejí a naopak stagnují. [Kabát 1990] Na
následujících řádcích budou shrnuty jak negativní, tak i pozitivní ohlasy na tento časopis a
také vyjádření redakce k těmto námitkám.
Všechny názory jsou rozděleny do kategorií názory čtenářů a odborné veřejnosti a nejsou
rozlišeny podle roku, ve kterém byly sepsány. Cílem této práce je ukázat, co vše bylo a je
možné tomuto časopisu vytknout, případně za co si ho oblíbit a uvádění roku není v této chvíli
podstatné. Vzhledem k tomu, že lidé se vyjadřovali vždy k momentálnímu stavu věcí, není
zapotřebí zdůrazňovat dané období.

3.1.Názory čtenářů
Mezi kritiky tohoto časopisu byl například B.M.Kabát, který vyjádřil celou řadu negativních
názorů nejen na adresu samotného časopisu ale i celé jeho redakce. „Ve většině českých
dětských časopisů chybí nové nápady a ty dobré se pomalu vytrácejí. (Za výtečný nápad

4

Viz http://www.mf.cz/pro-media/40-casopis-slunicko-slavi-40-narozeniny , navštíveno 31.3.2011
příloha č.1
6
Viz http://mam.ihned.cz/3-20727830-redaktorky-100000_d-c5, navštíveno 31.3.2011
5
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nepovažuji otiskování říkanek z Alšova Špalíčku. Nebylo by lepší Špalíček vydat v reedici a
stránky Sluníčka věnovat současným moderním autorům rýmovaných, rytmických a
jednoduchých říkanek?).“ [Kabát 1990, str. 227]
Samozřejmě ale nebyly na adresu Sluníčka vyjadřovány jen negativní názory. „Můj názor
na časopis je asi dosti lichotivý, ale Sluníčko je opravdu vynikající, řekla bych, že je to vůbec
jeden z nejlepších časopisů, který u nás vychází. Líbí se mi, že do povědomí dětí vcházejí
všichni výborní současní výtvarníci.“… „Pro každou učitelku i mateřskou školu představují
velké bohatství v perfektních a originálních materiálech pro nejrůznější zaměstnání.“7, řekla
Lucie Semerátová z Liberce ve svém dopise do redakce Sluníčka.
Další výtkou vůči obsahu tohoto časopisu byla jeho přílišná náročnost pro dětského čtenáře.
„Je přetíženo jednoznačně výchovnými otázkami, apely, které přesně formují nejen myšlení,
ale i představivost dítěte aniž by mu ponechávaly větší míru volnosti a radost i inspirující hry.
Z dítěte „objevitele“ se stává dítě evidentně navigované, z jeho dospělých prostředníkůpřesně instruovaní navigátoři.“ [Kabát 1990, str. 481]
„Časopisu SLUNÍČKO jako by vadilo, že se čtenáři ještě vznášejí kdesi v oblacích dětské
Nirvány blažené nevědomosti, a tak vedoucí redaktor i další spolupracovníci svojí koncepcí
připínají těmto dětem-andílkům vězeňské koule encyklopedických vědomostí a na dvojstránce
pro rodiče (z původní stránky) i rodičům.“ [Kabát 1990, str. 360]
Kritice nebyl ušetřen ani výběr autorů. „Také kolekce autorů textů, méně už výtvarníků, by
měla být pestřejší. Frekvence zastoupení jednotlivých básníků a prozaiků je tu očividně dána
jednotvárným vkusem šéfredaktora a redaktora, kteří by měli ustoupit vkusu dětských čtenářů,
pedagogů a rodičů!“ [Kabát 1990, str. 360]
S kladnými ohlasy se můžeme setkat i v dnešní době, a to hlavně na internetu. Ať už se
jedná o využívání sociálních sítí jako je Facebook a vytváření skupin, ve kterých se sdružují
fanoušci tohoto periodika. Například skupina Když jsme byli malí, nejradši jsme měli časopis
„Sluníčko“:D.8
Dále si lidé zapisují své vzpomínky na dětství a tento časopis na svých blozích. Můžeme se
tak setkat s případy, kdy člověk měl rád Sluníčko, když byl dítě a nyní, coby dospělý, ho
kupuje svým dětem. „Za mého dětství toho nebylo moc, ale dobře si vybavuji nestandardně
řešené vnitřní stránky Sluníčka. Toto netradiční řešení bylo pro mne lákavější než klasické

7

Viz Sluníčko 1988, únor, str. 30
Viz http://www.facebook.com/pages/Kdy%C5%BE-jsme-byli-mal%C3%AD-nejrad%C5%A1i-jsmem%C4%9Bli-%C4%8Dasopis-Slun%C3%AD%C4%8DkoD/105842246123968, navštíveno 31.3.2011
8
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„celé“ listy Mateřídoušky….Již nejsem jeho pravidelným čtenářem, ale jen nakupujícím pro
mou neteř.“
Při letmém nahlédnutí na internet najdeme celou řadu diskuzí, ve kterých si maminky
s malými dětmi navzájem radí, který časopis svým ratolestem koupit. I v těchto internetových
diskuzích má Sluníčko své nemalé zastoupení. Jen pro představu uvedu úryvek z jedné takové
diskuze.
„Ahoj holky,ráda bych dala Klárce k Vánocům předplatné nějakého dětského časopisu, ale
nevím, jaký vybrat. Občas kupujeme Pusíka, Medvídka Pú, Zvířátka a tak a ráda bych věděla,
co kupujete vy a co se vám líbí a taky vašim dětem. Ráda bych, aby tam bylo nějaké čtení,
hádanky, úkoly na psaní, atd. Díky za rady, Halka“9 Odpověď na sebe nedala dlouho čekat a
již brzy odpověděla paní Eva. „Tak u nás bylo číslem jedna jednoznačně Sluníčko. Zvlášť,
pokud máš předškoláka nebo budoucího předškoláka. Dají se tam skutečně systematicky
procvičovat všechny dovednosti důležité při nástupu do školy. „Úkolová“ část je pravda
trochu obsáhlejší než „zábavná“ – tedy hlavně pohádky, ale z určitého hlediska tím lépe. Obě
holky soutěže a úkoly vždycky hodně bavily. Musí se tedy samozřejmě dělat s nimi, snad
kromě vybarvování. Eva“10

3.2.Vyjádření redakce
Samozřejmě se redakce nevyjádřila ke všem výše uvedeným výtkám, těžko říct, zda o
některých z nich nevěděla, nebo nepovažovala za nutné se k nim jakýmkoliv způsobem
vyjádřit. Ovšem obvinění B.M.Kabáta byla pro tehdejší členy redakce očividně příliš, a tak se
snažili uvést informace na pravou míru a uvědomit B.M.Kabáta, že Sluníčko nemá skupinu
stálých autorů, ale otiskuje i práce jiných. „Ročně zlektorujeme průměrně stošedesát zásilek
básní, pohádek a povídek…V posledních ročnících 21 a 22 byly otisknuty práce více než
sedmdesáti literátů a šedesáti ilustrátorů.“ [Krůta 1990, str. 429]
Také se vyskytovaly požadavky, aby v redakci pracovali lidé, kteří nikdy nevyšli z kontaktu
s dětmi a znali tak jejich požadavky. [Kabát 1990] Redakce časopisu se rozhodla B. M.
Kabátovi odpovědět velmi stručně a v pár řádcích se snažila obhájit. „Máme se čtenáři velice
čilý dopisový kontakt, ročně absolvujeme na třicet besed s dětmi v mateřských školách a
s učitelkami mateřských škol. Ročně spolu uspořádáme pět i více výstav z tvorby našich
čtenářů a našich profesionálních ilustrátorů.“ [Krůta1990, str. 430]

9

Viz http://www.emimino.cz/diskuse/detske-casopisy-25876/, navštíveno 11.5.2011
tamtéž

10
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V kontaktu s veřejností pokračuje redakce časopisu Sluníčko i v současnosti. Například
v roce 2006 na Den dětí uspořádala redakce soutěžní dopoledne, kterého se zúčastnili dívky i
chlapci ze školek v Praze 11. Během programu byl přítomen i sluníčkový maskot.11
Mezi další výtky na úkor Sluníčka v 80. letech patřil jeho obsah. Kritici si ovšem
neuvědomovali vliv současné politické situace na obsah časopisu. Existovala

přímo

nalinkovaná řada oficiálně schválených časopisů, které provázely dítě od 3 až do 15 let.
V omezeném počtu periodik, v jejich přehlednosti byla síla a jistota, že nic „jiného“ než se
předepisuje (a po roce 1968 se značně přitvrdilo) do časopisů nepronikne a vše se tedy ohlídá.
Tuto jistotu zaručoval i jediný monopolní vydavatel organizace PO12 a SSM13 (dříve ČSM14),
pečlivě sledované obsazování míst vedoucích redaktorů a nakonec i soustředění redakcí do
Domu dětského a mládežnického tisku. Byl prováděn selektivní výběr autorů. [Hamanová
1991]
Nebylo možné otisknout cokoliv. Záleželo na odvaze redaktora, zda odolá trvalému nátlaku
a prorazí bariéry, které vytvořil zkorumpovaný mocenský kolos. V lepším případě redaktor
odešel, byl vyměněn či odsunut stranou. Většinou však podlehli a publikovali vysloveně
nekvalitní, ale za to ideologicky vhodné příspěvky. [Hamanová 1991]

3.3.Názory odborné veřejnosti
Sluníčku bylo často vyčítané, že se vzdaluje od základní koncepce dětského časopisu. Jako
každý dětský časopis, tak i Sluníčko, by měl nejdřív zaujmout děti, pro které je určen a až
následně inspirovat dospělé, například rodiče a učitele. „Sluníčko se stává velmi podobným
inspirujícím metodickým listům, které se používají v mateřských školkách. Přestává tak být
časopisem hravým, ale časopisem výchovným a návodným.“ [Hamanová 1984, str. 481]
Přílišná encyklopedičnost ovšem není jedinou příčinou negativního hodnocení. V rámci
stále se rozšiřujícího trendu feminismu byl tento dětský časopis v roce 2010 podroben studiu
o genderové korektnosti. Ovšem neuspěl a ukázal se jako časopis, který podporuje v dětech
zažité stereotypy.
„Také návod na procvičování kouzelnických dovedností začíná slovy „Půjč si od maminky
v kuchyni vařečku a příborový nůž.“ Otec se naopak v souvislosti s výchovou téměř

11

Viz http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-zije/aktuality-z-prahy-11/casopis-slunicko-si-vybral-jihomestskedeti.html, navštíveno 31.3.2011
12
Pionýrská organizace
13
Socialistický svaz mládeže
14
Československý svaz mládeže
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nevyskytuje, až to vypadá, jako by děti měly pouze jednoho rodiče…“ Dělení podle pohlaví
se nevyhnuly ani kreslené postavy, i když se jedná většinou o zvířátka, jejichž názvy se v
češtině vyskytují převážně v ženském rodě. Líný a lehkomyslný kocour Vavřinec žije se
starostlivou, věčně nespokojenou fenkou Otylkou, což se neobejde bez partnerských rozepří,
při nichž tyto vlastnosti vyplouvají na povrch velmi očekávaným způsobem.“15
Sluníčko se nedočkalo jen samých špatných kritik. Velmi kladně byla a stále je přijímána
rozmanitost rubrik.
Řady bloků, které mají obsáhnout co nejširší oblast dětských zájmů. Literární stránky,
stránky poznávací, stránky praktických dovedností, skrývačky, doplňovačky, hádanky,
písničky a další. To vše je atraktivní pro malé čtenáře i jejich rodiče. Velice kladně hodnocena
byla i výtvarná stránka časopisu, na které se podíleli současní přední výtvarníci. „Po této
stránce je dnes Sluníčko časopisem opravdu kvalitním, řada podobných zahraničních
časopisů zdaleka nedosahuje jeho úrovně.“ [Hamanová 1984, str. 480]
Výtvarná stránka byla oceňována i v roce 2007 vystudovanou grafičkou Lucií Schwarz,
která se věnuje oblasti volné grafiky. Podle ní je „chvályhodné, že si drží ještě barevně
normální standard ilustrací a nekomolí dětem svět zuřivými barvami. Také témata a
pohádkový český svět Krtka, Makové panenky či kluka z plakátu jen občas nabourají nějaké
podivuhodně barevné a stylizované postavičky nevalné kvality. Myslím, že v konkurenci
dětských časopisů je Sluníčko i dnes prověřená kvalita.“16
Ani po deseti letech vycházení tohoto dětského časopisu neubývaly pochvalné články na
jeho adresu. Například od Jaroslava Pacovského se tak dozvídáme, že „Redakce se snaží, aby
výchovná funkce ústrojně postupovala celým časopisem a aby respektovala specifiku dětských
čtenářů i specifiku časopisů. Smysl výchovné funkce hledá Sluníčko v přípravě společenského
života u nejmenších dětí, v postupném povzbuzování zájmu o dětskou organizaci, o
zaměstnání, práci a vztahy dospělých lidí….V estetické výchově chce Sluníčko seznámit děti
s největší rozmanitostí a škálou výtvarného projevu…V oblasti literární má Sluníčko
k dispozici bohatou zásobu prózy a poezie naší i světové, klasické, současné i folkloru.“
[Pacovský 1977, str. 16]
Mezi další pozitiva, která jsou Sluníčku přičítané patří genderová nevyhraněnost, protože se
snaží chlapce i dívky oslovovat stejnou měrou a nezaměřuje se pouze na jedno pohlaví.
Ačkoliv bylo výše řečeno, že Sluníčko podporuje zažité stereotypy chování, na druhou stranu
se snaží i o překonávání genderových stereotypů. „V legendě kresleného úkolu Statečná
15
16

Viz http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2281794, navštíveno 31.3.2011
Viz http://www.designportal.cz/nazory-komentare/slunicko-casopis-design.html, navštíveno 31.3.2011
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princezna se dozvídáme, že „princezna hledá cestu za princem. Musí se vyhnout drakovi,
zlému čaroději a čertovi.“ V ilustrovaném příběhu Soutěž v lukostřelbě vystupují tři indiánští
chlapci a tři dívky, z nichž jedna se stane vůbec nejúspěšnější střelkyní na terč. Tyto bohužel
poměrně sporadicky se vyskytující příklady svědčí o úsilí autorů nabourat vžité představy o
vlastnostech chlapců a dívek a ovlivnit názory dětí na rozdělení rolí ve společnosti.“17

4.Deskripce Sluníčka z let 1968, 1988, 2008
Následovat budou informace o časopisu Sluníčko v každém z uvedených let. V letech 1968
a 1988 Sluníčko nevycházelo podle kalendářního roku, ale podle roku školního, a tak se
v každém z těchto let setkáváme hned se dvěma ročníky. Pozornost bude věnována grafické
podobě jednotlivých čísel a dále rubrikám, které se vyskytují na stránkách Sluníčka ať už
pravidelně nebo sporadicky a také obsahům jednotlivých příběhů.

5.Sluníčko 1968
5.1.Základní informace
Rok 1968 byl teprve druhým rokem existence Sluníčka, takže se ještě formuloval a během
jednoho roku vyšly dva ročníky tohoto časopisu. V lednu roku 1968 vyšlo teprve páté číslo
tohoto časopisu, do června 1968 se jednalo o první ročník a od srpna 1968 do roku 1969
vycházel ročník druhý. Posledním číslem, které vyšlo v roce 1968 bylo tedy prosincové číslo,
jednalo se o druhý ročník Sluníčka a o čtvrté číslo tohoto ročníku. Tyto ročníky na sebe ale
plynule navazovaly a nebyl mezi nimi žádný rozdíl. Drobné rozdíly se dají najít mezi
jednotlivými čísly.

17

Viz http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2281794, navštíveno 31.3.2011
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ročník

1. (leden-červen), 2.(srpen-prosinec)

název

Sluníčko pro nejmenší

cena

1 Kčs

náklad

300 tisíc výtisků18

šéfredaktor

Zdeněk Alda

redaktorka

Lilly Aisenschimlová

adresa redakce

Senovážná 2, Praha

vydavatel

ÚV ČSM19 v Mladé frontě

den vydání

15. den daného měsíce

počet stran

24

formát

15 x 15 cm20

Tabulka č. 1

5.2.Vzhled
Sluníčko bylo ve svých počátcích rozměrově nejmenším časopisem, který byl vydávaný
v tehdejší Československé socialistické republice. V roce 1968 vycházel první a druhý ročník
tohoto časopisu a to se projevilo i na podobě titulní strany. V prvním ročníku byl na titulní
stránce název časopisu, tedy Sluníčko a jednotlivá písmena byla změněna v obrázky.21
Například písmeno Í ve svíčku a písmeno S v žížalu. Na této stránce byl také každý měsíc
obrázek sluníčka, vždy od jiného autora, ale pokaždé ve formě, která byla blízká dětským
čtenářům. Sluníčko tak má vždy namalovaný obličej, usmívá se, někdy má i ruce a nohy a je
oblečené.
Ve druhém ročníku byl na titulní stránce opět název časopisu a jednotlivá písmena měla
černou barvu a uprostřed vždy bylo namalované sluníčko a jeho barvy se s každým měsícem
měnily.22 Někdy bylo žluté, jindy červené atd. Jednotlivé stránky jsou číslovány v okrajovém
dolním rohu stránky vždy malou černou číslicí. Doprovodným obrázkem byly povětšinou
kresby, které naznačovaly obsah daného čísla nebo zobrazovaly dané období. Tyto obrázky
byly buď od téměř neznámých autorů ale také i od národních umělců, jakým byl například Jiří
Trnka.23
18

Viz http://www.riz.cz/8twv0, navštíveno 4.4.2011
Ústřední výbor Československého svazu mládeže
20
Přeměřeno ve Vědecké knihovně v Olomouci
21
Viz příloha č.2
22
Viz příloha č. 3
23
Viz Sluníčko 1968, prosinec, str. 1
19
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5.3. Stálé rubriky








Sluníčko vypráví
Dolepovánky
Domalovánka
Medvídek Hugo
Malované čtení
Hop a Bob
Co se děje v přírodě

Jednou ze stálých rubrik je rubrika nazvaná Sluníčko vypráví. Tato rubrika nese vždy formu
příběhu, Sluníčko zde nejdříve začne oslovením čtenářům a začne jim vyprávět nějaký příběh.
Ať už se jedná o lidovou pohádku, orientální bajku, například mongolská bajka O
vypůjčeném ocasu24, nebo zamyšlení nad svým životem. Někdy se neobjeví žádný příběh, ale
celá rubrika je pak věnovaná dětským čtenářům a Sluníčko jim udílí rady. „Mám to s vámi
trápení, děti, ať dělám co dělám, všem se nezavděčím. Jedni se klepu na procházce zimou a
prosí mě, abych víc hřálo. Druzí křičí: jen to ne, teplo teď nepotřebujeme!...Jen se trochu
obávám, aby to s někým z vás nedopadlo jako s hloupým Honzou, o kterém vám teď povím
pohádku.“25
Zajímavé je, že kromě tvorby československých autorů se vcelku často objevují i básně,
povídky i ilustrace od zahraničních autorů. Příkladem je třeba básnička Páv od N. Zachodera,
kterou přeložil A. Svoboda.26 Také se ve Sluníčku objevují komiksy, které byly převzaty
z jiných časopisů, například z časopisu sovětských dětí27 nebo například kreslený seriál
z polského časopisu MIŠ.28 To je ale spíše výjimkou.
Pravidelně se objevovaly i takzvané dolepovánky.29 Byly umístěny vždy na dvojstraně,
většinou na stranách 12 a 13 a děti měly za úkol vystřihnout obrázky a vlepit do dolepovánky
na straně 22, stranu 13 měly podlepit papírem, vystřihnout zvíře, které se tam momentálně
nacházelo, například koně, krokodýla atd. a složit podle vyznačení. Grafika této dvojstránky
byla velmi špatná a vyznačení nebylo mnohdy vidět. Zároveň si čtenáři, po vystříhání daných
obrázků, zničili domalovánku, která se nacházela na opačné straně. Čtenáři píší do redakce, že
se jim líbí vystřihovánky, ale je jim líto si kvůli tomu rozstříhat domalovánku. Redakce
24

Viz Sluníčko, 1968, leden, str. 8-10
Viz Sluníčko, 1968, únor, str. 8
26
Viz Sluníčko, 1968, leden, str. 7
27
např. kreslený seriál O veselých zajíčcích a zlém vlku, Sluníčko 1968, únor, str. 7
28
Viz Sluníčko 1968, květen, str. 14
29
Nejedná se o mnou vymyšlený název. Objevuje se pravidelně ve Sluníčku vždy nad příslušnou rubrikou.
25
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časopisu Sluníčko ale neměla větší prostor, aby mohla udělat změnu v obsahu, a proto se
rozhodla, že dvakrát ročně vydá archy, ve kterých budou obsažené všechny vystřihovánky
z tohoto časopisu.30
Na stranách 15 až 17 se pravidelně objevuje komiks Medvídek Hugo. Tyto stránky jsou,
narozdíl od ostatních stránek v časopise, podbarveny žlutě. Tento komiks vypráví o
medvídkovi, který se se svým kamarádem snaží dostat do Afriky a souhrou náhod se dostává
do různých zemí světa. V každém díle tedy zažije jiné dobrodružství, v jedné světové zemi a
vždy jsou tam vyobrazeny charakteristické rysy dané země. Například šikmá věž v Pise,
Eiffelova věž atd.
Další částí, která se pravidelně ve Sluníčku objevuje je Malované čtení. Další pravidelnou
součástí Sluníčko, i když nemá jako rubrika své jméno, je stránka, na které jsou vyobrazovány
obrázky od čtenářů. Vždy jsou na zadané téma a u vybraných obrázků je uvedené jméno
autora, jeho/její věk a město odkud pochází. Někdy je na této stránce také uvedené, kolik dětí
se do soutěže celkově zapojilo.
Kromě komiksu Medvídek Hugo se na poslední stránce časopisu pravidelně objevuje ještě
jeden komiks, který se jmenuje Hop a Bob. Ten vypráví o trampotách dvou nezbedných
kluků, ovšem autor tohoto komiksu není ve Sluníčko uveden. Hop a Bob je od dubna
nahrazen komiksem o pejskovi, který ilustruje Bohdan Butenko.
Dále je ve Sluníčku rubrika Co se děje v přírodě. Ta se nachází pravidelně na předposlední
stránce časopisu. Vždy je tam obrázek, na kterém jsou namalované věci typické pro daný
měsíc. Například v březnu vidíme slunečný den, husu s housátky na procházce, poletující
ptáčky a kvetoucí kytičky.31 V dubnu například je na obrázku chlapec s pomlázkou, děvče
s nůší barevných vajíček, kohout s kuřátky a ovce s jehňátkem.32 V horním rohu je vždy
znamení zvěrokruhu, které vládne danému měsíci.

5.4. Další obsah Sluníčka bez stálých rubrik
V každém čísle jsou již zmiňované úkoly pro děti. Jedná se například o domalovánky.33 To
je forma obrázku, ve kterém je určitá část již vybarvená a zbytek obrázku si děti mohou
domalovat podle své vlastní fantazie, případně zadání. Dále jsou součástí Sluníčka i
omalovánky, kdy děti mají zcela volnou ruku nebo musí obrázek vymalovat podle určitých

30

Viz Sluníčko 1968, leden, str.12
Viz Sluníčko 1968, březen, str.23
32
Viz Sluníčko 1968, duben, str. 23
33
Tento název jsem si nevymyslela, jedná se o pojmenování, jaké se objevuje v samotném časopisu.
31
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značek. Například hvězdičku červeně, kolečko zeleně, trojúhelníček modře atd. Také nechybí
nejrůznější hádanky, říkanky, kreslené vtipy atd.
Celý časopis doprovázený básničkami, ať už od neznámých a začínajících autorů, nebo
naopak od básníků jako Vítězslav Nezval, Václav Čtvrtek, Jaroslav Seifert a stejně tak
ilustrace pochází od nepříliš známých autorů nebo naopak například od Josefa Lady.
Součástí Sluníčka jsou i úkoly pro děti, například bludiště, kudy se princ dostane k Šípkové
Růžence. Nebo nepravidelně se objevující stránky Hrajte si sami. Děti mají například
vystřihnout kolečka z papíru a na ně nalepit dvě špejle, na ty poskládat různé věci, které se
najdou dma (např.krabice od prášku na praní) a tak jim vznikne vlak.34 Nebo dále z klubíček
vlny a nití si mohou vyrobit žirafu nebo kaktus.35 Tato rubrika se ale neobjevuje v každém
čísle.
Dále je Sluníčko plné příběhů a povídek, které se snaží děti něco naučit, a ze kterých by si
měly děti odnést určité ponaučení. Někdy se tak děje přímo, jindy formou pohádky. Jedním
takovým naučným příběhem je pohádka o tom, jak se vychovávají malí medvědí. „A to bylo
dobře. Jinak by snad ještě teď seděla na dvorku jako krtčí hromádky a staří by je do smrti
museli krmit a vodit za packu a z žádného z nich by nebyl medvěd jak se patří.“36 Dalším
takovým poučným příběhem je pohádka Tři líná kuřátka, která vypráví o tom, jak slepička
posílala svá tři kuřátka, aby se starala o zrníčko, které zasadila. Oni ale místo toho spala na
poli. Maminka to zjistila, vyhnala je z domu, aby se naučila starat sama o sebe.37
Výše byla zmíněna mongolská bajka, ale to není jediný případ, kdy byl otištěn zahraniční
příběh. Dětští čtenáři si tak mohli přečíst pohádku Bednář v nebi, která vypráví o bednáři
z Japonska, který byl vymrštěn do nebe a je napsaná podle japonské pohádky38 nebo dále již
zmíněná anglická pohádka o Třech líných kuřátkách.39

5.5. Reprezentativní číslo
Nyní uvedu obsah jednoho čísla časopisu Sluníčko. Vybrala jsem lednové číslo, prvního
ročníku, protože obsahuje vše, o čem bylo psáno výše.



strana 1:titulní strana-Obrázek Sluníčka s kloboukem a barevnými paprsky, (nakreslila
Jolanta Lysková)

34

Viz Sluníčko 1968, únor, str. 11
Viz Sluníčko 1968, březen, str. 14
36
Viz Sluníčko 1968, č.červen, str. 4, roč.2
37
Viz Sluníčko 1968, květen, str. 4 – 6
38
Viz Sluníčko, str. 1968, září, str. 4 – 6
39
Viz Sluníčko, 1968, č. 9, str. 4 – 6
35
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strana 2–3:básnička Vítězslava Nezvala o sněhu doprovázená ilustrací Josefa Lady



strana 4–6:Ani flašinet ani mořská panna, příběh o vnukovi, kterému dědeček slíbil, že
mu něco koupí. Chlapec chce nejdřív flašinet, pak mořskou pannu, ale nakonec
dostane nanuk, protože ostatní věci došly. (autor Zdeněk Alda, nakreslila Olga
Čechová)



strana 7:Páv-básnička, z ruštiny přeložil J.V.Svoboda, autor N.Zachoder (nakreslila
Jolanta Lysková)



strana 8–10:Sluníčko vypráví-mongolská bajka O vypůjčeném ocasu. (vypráví Zdeněk
Alda)



strana 10:básnička Tučňáci, od Igora Maznina přeložila Hana Vrbová



strana 11:domalovánka-ryby ve vodě, které děti mají domalovat podle vlastní fantazie
(nakreslil Radek Pilař)



strana 12:vystřihněte si obrázky a vlepte do dolepovány na straně 22 (nakreslil Zdeněk
Alda)



strana 13:podlepte papírem, vystřihněte koníčka a složte podle vyznačení ,
vystřihovánka koníka



strana 14:říkanka Tvrdohlavý Givi, krátký příběh. Od O. Šalemberidze přeložila
Ludmila Hýblová



strana 14:dva kreslené vtipy-paní s kladívkem chce rozbít pokladničku ve tvaru
prasátka, prasátko utíká, nakreslil Oldřich Jelínek



strana 15–17:Medvídek Hugo-4.pokračování komiksu, Hugo se snaží z lodi zachránit
svého kamaráda medvěda Cecila, který je uvězněný v bedně (nakreslil Oldřich
Jelínek)



strana 18:básničky Brusle a Saně (napsal Vladimír Stuchl, doprovodné ilustrace
nakreslila Olga Čechová)



strana 18–19:příběh Myš a Kočka. Kluci dali kočce na ocas měchýř, který šramotil,
když běhala. Myš viděla jak se kočka trápí a provázek přehryzla, kočka ihned skočila
po myši a zabila ji. (autor Vladimír Mikolášek)



strana 20–21:Malované čtení (nakreslila Jolanta Lysková)



strana 22:Dolepovánky, do kterých mají dětí nalepit obrázky ze strany 12 (nakreslila
Věra Faltová)



strana 23:Co se děje v přírodě, obrázek zasněženého lesa, myslivec pozoruje lesní
zvěř, které nachystal krmení(nakreslila Věra Faltová)
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strana 23:informace o časopisu-redakce,autor titulní strany, adresa redakce



strana 24:komiks Hop a Bob, příběh o dvou klucích, kteří sáňkují a jeden po cestě
nabere sněhuláka, druhý chlapec ho nemůže najít, protože je uvnitř sněhuláka.

5.6. Reklama
V celém prvním ročníku Sluníčka se neobjevila reklama. Změna nastala v druhém ročníku,
kde se již v jeho třetím čísle, tedy listopadu 1968, objevuje reklama na cukrovinky LIPO. „Po
práci požádejte maminku, aby vám koupila osvěžující LIPO. Dostanete ho v šesti barvách,
jedno je mentolové, ostatní ovocné.“40 V prosinci, kdy vyšlo poslední číslo v roce 1968, se
žádná reklama neobjevuje.

5.7. Shrnutí
V roce 1968 byl formát časopisu Sluníčko skutečně velmi malý, na 24 stranách přinášel
dětským čtenářům nejrůznější příběhy a pohádky a také říkanky a básničky. Jednotlivé
stránky byly doplněny ilustracemi od českých i zahraničních autorů a důraz byl kromě
pobavení kladen i na ponaučení a rozvoj praktických dovedností dětí.

40

Viz Sluníčko 1968, říjen, str. 13
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6.Sluníčko 1988
6.1.Základní informace
Tento rok byl stejně jako ten předchozí rozdělen na dva ročníky a začal v lednu roku 1988
číslem 5.
ročník

21. (leden-srpen), 22.(září-prosinec)

název

Sluníčko pro nejmenší

cena

2 Kčs

náklad

300 tisíc výtisků41

šéfredaktor

Jan Krůta

redaktor

Jaroslav Pacovský

výtvarný redaktor

akademický malíř Jiří Hanuš

adresa redakce

Dům dětského a mládežnického tisku SSM,
150 02 Praha 5, Radlická 61

vydavatel

Česká ústřední rada Pionýrské organizace
SSM v Mladé frontě

den vydání

20. den daného měsíce

počet stran

32

formát

18 x 23 cm42

Tabulka č. 2

6.2.Vzhled
Formát časopisu se oproti roku 1968 zvětšil a ze čtvercového přešel do obdélníkového. Na
titulní straně je jako obvykle název časopisu, ale ten za dvacet let prošel proměnou.
„Sluníčko“ je tentokrát napsáno velkými červenými písmeny, kromě písmene „n“, které je
modré, písmeno „í“ je změněno v květinu a nad písmenem „k“ stojí kos.43 Tentokrát ke změně
grafické podoby názvu časopisu mezi 21. a 22. ročníkem nedošlo, ale změnil se typ obrázků,
které byly na titulní stranu dávány. Zatímco v ročníku 21. se na titulní straně objevovaly

41

Viz http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/naklad-casopisu-slunicko-a-materidouska-vroce-1988/?searchterm=Slun%C3%AD%C4%8Dko, navštíveno 31.3.2011
42
přeměřeno ve Vědecké knihovně v Olomouci
43
Viz příloha č.4
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postavy z oblíbených pohádek, například Mach a Šebestová44, i když v samotném obsahu
daného čísla se pak neobjevily vůbec nebo jiné obrázky, tak v 22. ročníku obrázek titulní
strany tvořil obrázek sluníčka. A protože časopis uspořádal soutěž o nejlepší nakreslené
sluníčko, tak někdy byly na titulní stránku dány ty nejpovedenější obrázky od dětských
čtenářů, kteří se této soutěže zúčastnily.
V průběhu tohoto roku měl časopis Sluníčko zajímavě řešené prostřední stránky. Ty byly
oproti ostatním poloviční, tedy měly poloviční šířku a sloužily k aktivnímu zapojení čtenáře.
Zatímco na ostatních stránkách si dětští čtenáři mohli spíše číst a zpívat, právě na těchto
polovičních stránkách si mohli malovat, doplňovat, spojovat a podobně.

6.3.Stálé rubriky








U Pešků
Z lidové slovesnosti
Zpívání jen tak
Dobrý chodec
Úkol na měsíc
Dospělým
Naše knihovnička

V roce 1988 názvy rubrik mnohdy chybí. Objevují se sice stejně zaměřené stránky, ale
postrádají nějaký sjednocující název, ale protože se objevují v každém čísle, jsou řazeny do
této podkapitoly.
Jednou z mála rubrik, které mají své označení je rubrika U Pešků. Ta začíná na polovičních
stránkách a navazuje na jednu samostatnou stranu. Na těchto stránkách je vždy vyprávěn
příběh rodiny Peškových a pro rodiče jsou zde obsaženy nápady pro hry s jejich dětmi. Do
příběhu jsou plynule vloženy i úkoly pro děti, případně i omalovánka. Autorem je Eva
Opravilová a doprovodné ilustrace kreslila Zdena Krejčová.
Další rubrikou, která se objevuje v každém čísle, je dvojstránka s názvem Z lidové
slovesnosti. Na těchto dvou stranách se objevují nejrůznější hádanky, říkanky, přísloví45 a
jazykolamy a hry, které sesbíral Jan Červenka. Obsah této rubriky je každý měsíc zaměřen na
jiné téma. Například v lednu je toto téma Když není kocour doma a děti mají uhodnout, co
znamená, když se řekne: ani myš by tam neproklouzla, byl mokrý jako myš, byl zticha jako

44

Viz Sluníčko 1988, březen, str. 1
Příkladem takového přísloví je: V křoví mi řek jeden Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řek, a já mu řek, že
nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řek-Viz Sluníčko 1988, duben, str. 24-25
45
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myška. O kom se říká, že je mlsný jako kočka nebo prská jako kočka a dále například návod
na dětskou zábavu jménem Hra na kočku.46
Mezi dětskými čtenáři i rodiči byla oblíbená rubrika Zpívání jen tak. Zpočátku tohoto roku
tam byly otiskovány písničky, jak text, tak i noty, které byly zkomponovány přímo pro
časopis Sluníčko. Později se obsah rubriky změnil a byly tam otiskovány písně vždy dvě.
Jedna byla lidová a druhá umělá a opět u každé byl uvedený jak text, tak i noty. Redakce se
snažila některé z písní prezentovat v televizním pořadu Studio kamarád a v rozhlase.47
Celým rokem také provází rubrika Dobrý chodec, kde se děti učí nejen základům
dopravních pravidel, ale například i správnému chování v lese a rubrika je zakončená soutěží.
Dále se setkáváme s příspěvky a obrázky od dětských čtenářů a to v rubrice Malujeme. Dětské
příspěvky se pohybují od několika set po několik tisíc.
Další pravidelnou rubrikou je Úkol na měsíc (únor, březen, duben atd.) Děti zde pravidelně
dostávají na následující měsíc úkol, který mají splnit, pokud chtějí od redakce získat věcné
ceny. Mají například něco namalovat, nalepit správně obrázky, spojit obrázky, které patří
k sobě, v úkolu na květen děti vidí most, ve kterém jsou oblouky různé šířky a výšky a ony
musí poznat, která lodička by projela kterým tunelem48 atd.
Na závěru každého čísla se také objevuje dvojstránka s názvem Dospělým. Ta je rozdělená
na několik podrubrik, které jsou věnované rodičům malých čtenářů. Vždy začíná nějakým
citátem, který se týká dětství, mládí nebo obecně lidského života. V části Pošta Sluníčka jsou
ukázány některé z dopisů, které přišly do redakce, ať už se jedná o dopisy pochvalné,
vyjadřující se k nějaké básničce či příběhu nebo dopisy negativní, ve kterých si naopak
dospělý na obsah Sluníčka stěžují. Někdy sem také rodiče zasílali své dotazy a prosby o
pomoc či radu při výchově jejich dítěte. Po tomto dopisu vždy následovala odpověď redakce.
Další součástí této dvojstránky je Naše knihovnička, ve které jsou upozornění na několik nově
vyšlých knih, které jsou podle redakce Sluníčka vhodné pro děti. Také jsou v obsahu
věnovaného dospělým každý měsíc uvedena důležitá data a výročí, která nastanou měsíc
následující. Například data narození básníků, spisovatelů, fyziků, ale i data typu: 23.2.1918sedmdesát let od vzniku Sovětské armády, 25.2.1948-významný den ČSSR. Vítězství
československého pracujícího lidu a další. 49

46

Viz Sluníčko 1988, leden, str. 22-23
Viz Sluníčko 1988, leden, str. 30
48
Viz Sluníčko 1988, str. 21
49
Viz Sluníčko 1988, leden, str. 31
47
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V červnu se na této dvojstránce poprvé objevuje část Legrando, kde se objevuje výběr
dětských perliček, které nasbírali učitelé a zaslali je do redakce.50 Členové redakce chtěli mít
stálý kontakt s rodiči svých čtenářů, a tak pořádaly celou řadu anket, do kterých se rodiče
zapojovali. Redakce se tak například vydává do obchodů s hračkami, aby objevila Hračku
roku a žádá rodiče o spolupráci a o jejich tipy. Nebo jindy je zase nabádá, aby s dětmi nahráli
na magnetofon nějakou písničku, která byla otištěná v rubrice Zpívání jen tak a poslali ji do
redakce. Mohli tak vyhrát výlet do země Muzikantsko.51 Někdy se objevují i tipy na akci,
která se následující měsíc uskuteční, například na výstavu panenek v Roztokách.52 Na tyto
akce bylo upozorňováno právě v rubrice Dospělým, kde byly samozřejmě uvedené údaje o
redakci, včetně adresy, šéfredaktora atd.
Na poslední stránce Sluníčka byl vždy komiks s názvem Střapeček a Metlička, který
vypráví o dvou skřítcích, kteří zažívají různá dobrodružství a ve zvláštních situacích
vymýšlejí originální řešení. Autorem je Bronislav Liberda.
Od září roku 1988 začal vycházet 22. ročník Sluníčka a s ním došlo k několika málo
změnám. Rubrika Dobrý chodec se změnila v rubriku Soutěž dobrý chodec, kde každý měsíc
děti musely splnit dílčí úkol, aby byly zařazeny do finálního slosování a celou soutěží je
provází zelená stonožka. Přibyla jedna zcela nová rubrika, která se jmenuje Čimčárek. Jedná
se o komiks, který vypráví o útrapách a dobrodružstvích mladého vrabčáka.
V úvodním čísle dvaadvacátého ročníku v rubrice Dospělým redakce napsala rodičům
dopis, ve kterém je seznámila s tím, co je v následujícím ročníku čeká. Dozvěděli se tak, že
budou vycházet velké malované pohádky, verše, povídky a pohádky na předčítání, dvoustrana
lidové slovesnosti, hádanky, návody na rukodělné práce, cvičení, didaktické úkoly i
zjednodušená soutěž Dobrý chodec. Pravidelně se budou setkávat se Střapečkem a Metličkou
a s rodinou Peškových. Soutěž Zpívání jen tak s novými autorskými písněmi skončila, ale
v každém čísle bude představena jedna národní a jedna umělá píseň. Ročník bude věnován
psům, přibyl Čimčárek, děti se budou dozvídat informace ze zdravotnictví, například jak se
rodí dítě, jednotlivé smysly lidského těla atd. A také se budou učit rozeznávat písmenka a
správně vyslovovat těžké hlásky.53

50

Např. Učitelka:“Děti, kdybyste viděly netopýra, ublížíte mu?“ „Ne!“ Děti pochopily výklad, těší ji. Ale pak se
zeptá: „A proč?“ Odpověď je zdrcující: „Protože má málo masa.“, Viz Sluníčko 1988, červen, str. 31
51
Viz Sluníčko 1988, duben, str. 30
52
Viz Sluníčko 1988, srpen, str. 30
53
Viz Sluníčko 1988, září, str. 30
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6.4.Další obsah Sluníčka bez stálých rubrik
Součástí Sluníčka byly i pohádky, příběhy a povídky, někdy se objevily v rubrice
Nepohádky, ale tato rubrika byla na stránkách tohoto dětského časopisu spíše výjimkou. Tedy
jednotlivé příběhy se objevovaly v každém díle Sluníčka, ale nebyly řazeny do speciální
rubriky. Většinou byly dva až tři a objevovaly se na dvojstránkách. Příběhy objevující se
v těchto dvou ročnících nemají nádech dobrodružství, fantazie a dětské lehkosti. Naprostá
většina příběhů popisuje každodenní lidský život. Tak si děti mohly přečíst o tom, jak paní
učitelka ve školce vyrábí s dětmi přáníčko, jak chlapec čeká na svou maminku před
obchodem54 nebo jak si tatínek jako malý kluk ochočil vrabčáka.55
Tyto příběhy většinou obsahovaly i nějaké mravní ponaučení a snažily dětem vštípit základy
slušného chování. Například příběh Babi, já chci sedět vypráví o tom, jak babička s vnoučkem
nastoupí do plného autobusu. Okamžitě se postaví mladý muž, který pustí babičku sednout.
Její vnuk se ale rozkřičí, že chce sedět místo babičky. Lidé v autobuse se podivují nad jeho
chováním a autor textu se čtenářů ptá, proč tomu tak bylo. Snaží se tak přimět čtenáře, aby
sám rozpoznal, co je a co není správné. Dalším příkladem této snahy je příběh O Frantíkovi,
který rozuměl psí řeči. V něm se děti dočtou o besedě psů, na které psi rozebírají, jak se k nim
lidé zle chovají. „Vyzývám vás, psi, napište i vy vašim lidem na ploty vysvědčení. Ať všichni
kolemjdoucí psi vidí, s kým máte tu čest. Nestyďte se napsat Pozor zlý člověk! Nešetřete lidi,
protože oni nešetří nás.“56 Zde se objevuje snaha přimět děti k zamyšlením nad lidským
chováním vůči zvířatům a zajistit tak, aby se chovali ke psům a samozřejmě i dalším zvířatům
pěkně.
Ani tentokrát nechybí ve Sluníčku básničky a říkanky a i tentokrát bývají někdy převzaté od
zahraničních autorů. Například říkanka Popletená svatba od Gustawa Sajdka, kterou přeložil
Karel Vůjtek.57 Převzaté ovšem nebývají jen texty, ale i ilustrace, jako například ilustrace
z knihy N.Maymata L´Historie de Lilas, jejichž autor je Fréderic Clément.58 Příběhy ale
nebývají převzaté jen od zahraničních autorů, ale také například z knih českých spisovatelů.
Děti si tak mohly v časopise mimo jiné přečíst úryvek z knihy od Vítězslava Nezvala Anička
skřítek a Slaměný Hubert.59

54

Viz Sluníčko 1988, březen, str. 28-29
Viz Sluníčko 1988, březen, str. 6-7
56
Viz Sluníčko 1988, leden, str. 27
57
Viz Sluníčko 1988, únor, str. 2-5
58
Viz Sluníčko 1988, březen, str. 2-5
59
Viz Sluníčko 1988, duben, str. 26-29
55
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V některých číslech se objevují příběhy, ve kterých jsou určitá slova nahrazena obrázky.
Tedy předchůdce rubriky Malované čtení, se kterou se setkáváme později.
Zajímavé jsou příběhy, které se snaží o vzdělávání dětských čtenářů. Například příběhy, kdy
se maminka snaží svému synovi jednoduše vysvětlit, jak funguje lidské tělo. Příběh s názvem
Bráška v bříšku obsahuje fotografie embrya, jednoduchou formou je zde popsáno, jak
miminko v bříšku roste a koloběh krve v těle. „Podívej, Tome, pro krev jsou v těle cestičkytakové kanálky nebo spíš trubičky-silnější a tenoulinké-říká se jim žíly, tepny, žilky. A těmi
trubičkami proudí krev a roznáší, co je kde potřeba.“60 Na druhou stranu příběh o tom, jak se
vyvíjí dítě v těle matky, který je doplněný fotografií embrya61 mi přijde možná pro děti
předškolního věku nevhodný. Nemám ale ve směru dětské psychiky, případně předškolního
vzdělávání, žádné vzdělání, takže toto nemohu objektivně posoudit.
Dále podrobné informace o tom, jak se vyrábí železo62, mi přijdou nevhodné a hlavně
nezajímavé pro děti předškolního věku. Ale i úkoly, které měly děti plnit, mi někdy přišly
příliš náročné vzhledem k věkové kategorii, na kterou se Sluníčko zaměřovalo. Například,
když bylo vyobrazeno několik železných předmětů a děti mají za úkol je poznat. Na těchto
obrázcích byl například zámek, lopata, matička, šroubovák, panty do dveří a mnoho dalších
předmětů a musím se přiznat, že některé z nich jsem nedokázala ve svém věku poznat ani já a
jen stěží si dokáži představit, že by je poznalo dítě předškolního věku.

6.5.Reprezentativní číslo
Leden 1988, ročník 21, číslo 5


strana 1:titulní strana, na obrázku děti letící na obří rybě, která má na sobě čepici a
šálu a letí nad zimní krajinou



strana 2—3:Nejlepší vynález, příběh o třech veverkách, které se vydají mezi lidi, aby
našli nejlepší kulatý vynález. Zjistí, že to není ani míč ani gramofonová deska, ale
bochník chleba. (autor Svatopluk Hrnčíř, nakreslila Adriana Skálová)



strana 4—8:Koulelo se koulelo-ukázka ilustrací a poezie z knihy Jaroslava Seiferta
Koulelo se, koulelo



strana 9—16:úzké stránky-poloviční oproti normálu



strana 9:básnička o jabloni
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Viz Sluníčko 1988, listopad, str. 22-23
Viz Sluníčko 1988, říjen, str. 23
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Viz Sluníčko 1988, únor, str. 12-13
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strana 10—11:domalovánka (autor Dušan Škrášek)



strana 12—17:Peškovi na horách, děti mají vybrat správné oblečení na hory, popsáno,
co se na lyžích dělá, hra na eskymáky, postaví se iglú, snaha vzdělávat děti (autor Eva
Opravilová, nakreslila Zdena Krejčová)



strana 18:Nepohádka-Babi, já chci sedět. Babička s vnoučkem nastoupí do plného
autobusu. Okamžitě se postaví mladý muž, který pustí babičku sednout. Její vnuk se
ale rozkřičí, že chce sedět místo babičky. Lidé v autobuse se podivovali nad jeho
chováním-autor se ptá proč? Snaha o ukázání správných mravů. Přimět dítě, aby samo
rozpoznalo, co je a co není správné. (autor Jan Červenka, nakreslila Olga Franzová)



strana 19:Malujeme-je uvedeno jméno a příjmení, věk a bydliště dítěte. Uvedeno,
kolik přišlo do redakce obrázků-386 a 20 vylosovaným přijdou knížky



strana 20:Soutěž dobrý chodec, 4. úkol dopravní soutěže. Kreslí Miloš Nesvadba. Děti
mají rozhodnout, jestli mohou nebo nemohou sáňkovat na silnici



strana 21:Úkol na leden. Děti mají vystříhat nedokreslené obrázky, aspoň dva nalepit
na korespondenční lístek a domalovat. Autoři třiceti nejhezčích obrázků obdrží knížku



strana 22—23:Když není kocour doma-výběr z lidové poezie. Co znamená: Ani myš
by tam neproklouzla. Byl mokrý jako myš. Byl zticha jako myška. O kom se říká-je
mlsný jako kočka. Prská jako kočka…(z lidové poezie vybral Jan Červenka, nakreslila
Irena Velková)



strana 24—25:Zpívání jen tak. Noty a text. (Hudba Jiří Termit, text Václav Fischer,
nakreslila Olga Ptáčková)



strana 26—29:O Frantíkovi, který rozuměl psí řeči. Beseda psů, kdy rozebírají, jak se
k nim lidé zle chovají-snaha přimět děti, aby se chovali ke psům (zvířátkům) pěkně.
„Vyzývám vás, psi, napište i vy vašim lidem na ploty vysvědčení. Ať všichni
kolemjdoucí psi vidí, s kým máte tu čest. Nestyďte se napsat Pozor zlý člověk!
Nešetřete lidi, protože oni nešetří nás.“ (autor Jan Krůta, nakreslil Josef Velčovský)



strana 30—31:Dospělým. Citát-„Mládí je něco, co mají jen mladí lidé a čeho by uměli
jen starší moudře používat.“ Thomas Wolf



strana 30:Pošta Sluníčka-otištěný dopis. Olga Lešková, ředitelka MŠ Budislav.
„Vyprávíme si o ilustracích, děti poslouchají texty říkadel a básní, opakují je a
vyprávějí mi, jak se jim, který obrázek k básničce či povídce líbí. Velmi rády si
ukazují ve velkých obrázcích a popisují, co na nich vidí. Ve volných chvílích ráno
nebo odpoledne si ve Sluníčku dokreslují, vystřihují a nalepují skládačky.“ „Věřím, že
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také otisknete dvoustránku s povoláními, která znají venkovské děti. Například
kombajnér, krmič vepřů, ošetřovatelka dojnic, traktorista ap. Obrázky s touto
tématikou vůbec nemám.“


strana 30:Naše knihovnička-upozornění na čtyři nově vyšlé knížky



strana 31:významné dny a události měsíce února-data narození básníků, spisovatelů,
fyziků, ale i 23.2.1918-sedmdesát let od vzniku Sovětské armády. 25.2.1948významný den ČSSR. Vítězství československého pracujícího lidu.



strana 31:zpráva o úmrtí národního umělce Bohumila Říhy-rozloučení s ním



strana 31:uvedeny kontakty na redakci, personální složení



strana 32:Jak Střapeček a Metlička poradili kamarádovi. Komiks. (autor Bronislav
Liberda)

6.6.Reklama
V tomto roce se neobjevuje ani jednu reklamu. V roce 1968 se objevila sice jen jedna, ale
protože to bylo na konci roku, který jsem zkoumala, předpokládala jsem, že v roce 1988 se
bude reklama objevovat již hojněji, ale zmýlila jsem se. Reklama se neobjevuje včleněná do
obsahu jednotlivých čísel, ale mohlo by se za ni považovat určité upoutávky v rámci rubriky
Dospělým, například jako upoutávka na knihy. Ale toto nepovažují za klasický typ reklamy,
protože nepochází od inzerentů, ale od samotných členů redakce.

6.7.Další aktivity Sluníčka
Členové redakce se snažili o stálý kontakt se svými čtenáři a jejich rodiči. Kromě dopisů a
anket se s nimi ale také setkávali tváří v tvář. Například Týden Sluníčka v Hodoníně, kdy
členové redakce hráli celý týden představení Kouzelná dvířka, na které sváželi děti ze
vzdálených školek hodonínského okresu speciálním autobusem.63

6.8.Shrnutí
V roce 1988 mělo Sluníčko oproti roku 1968 větší formát. Také narozdíl od dvou dalších
zmiňovaných let se tyto dva ročníky vyznačují speciálně řešenými prostředními stránkami,
které byly zaměřené na praktické úkoly pro děti. Dále se také velmi liší obsah jednotlivých
příběhů, které jsou zaměřené spíše na každodenní život než na fantazii dětského čtenáře.

63

Viz Sluníčko 1988, srpen, str. 31
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7. Sluníčko 2008
7.1 Základní informace
V roce 2008 vycházel již 41. ročník tohoto časopisu a šéfredaktorkou Sluníčka byla stejná
žena, která je v čele jeho redakce dodnes. Kontakt na redakci je slunicko@mf.cz.

ročník

41. (leden-prosinec)

název

Sluníčko

cena

v průběhu roku se měnila, viz níže

náklad

90 tisíc výtisků

šéfredaktor

Eva Mikšíčková

redaktor

Mgr. Jana Jašová

grafická úprava

Karolína Hejná

adresa redakce

Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, 143 00

vydavatel

Mladá fronta, a.s.

den vydání

Liší se každý měsíc, většinou kolem 10. dne
daného měsíce

počet stran

44

cena ročního předplatného

374 Kč bez CD, 759 Kč s CD

formát

21.0 x 25.0 cm64

Tabulka č.3

Během tohoto roku vyšlo klasicky 12 čísel Sluníčka, ovšem průběžně se měnila cena. Ze
začátku roku stál časopis 44 Kč, to byla cena za časopis s dárkem. Na přání čtenářů se ale od
února redakce vrátila k původní verzi bez dárku.
Již v této době existovaly tři verze časopisu. Jedná se o základní verzi, poté dražší verzi
Sluníčka s přiloženým CD, které obsahuje pohádky, případně písničky pro děti a třetí odnoží
časopisu je Sunny speaks English. V něm se děti učí zábavnou formou anglický jazyk. Ve
většině číslech Sluníčka je půl stránky věnované právě časopisu Sunny speaks English, kde se
děti mohou naučit několik anglických slovíček.

64

Viz http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=103, navštíveno 31.3.2011
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V roce 2008 mělo Sluníčko o více než deset stran více, než v předešlých dvou zmiňovaných
letech. Tento zvýšený počet stránek ale paradoxně neznamená větší prostor pro rubriky pro
děti, ale prostor pro reklamu. A tak při bližším pohledu zjistíme, že časopis skutečně má 44
stran, ale někdy i 12 stran je věnovaných reklamě.
Titulní strana obsahuje vždy upoutávku na obsah daného čísla, například vystřihovánky,
detektivní příběh, komiksy, učíme se hodiny atp. V horní části je uvedené číslo časopisu,
měsíc a cena. Titulní ilustrace souvisí s tématem, na které je konkrétní číslo zaměřené. Každý
měsíc se tak čtenáři setkávají s jiným tématem. V určitých měsících jsou témata příhodná,
například tématika Velikonoc, v listopadu Mikuláš, v prosinci Vánoce. V jiných měsících jsou
pak témata obecnější, například roční období, čas, jaro, příroda a další. Celým číslem děti
provází dvojice pejska Pupíka a kočky Lízy. Hned na začátku je uvedou do obsahu celého
čísla rubrikou Nazdárek Hafánek! a na konci časopisu se loučí a lákají děti na následující
měsíc v rubrice Ahoj za měsíc! A protože se jedná o časopis pro děti, není vůbec překvapivé,
že v jednotlivých příbězích děti mluví se zvířátky.
Sluníčko má vcelku pevně danou formu. V každém čísle se objevují na stejných stránkách
stejné rubriky, a tak si mohou pravidelní čtenáři rovnou nalistovat stránku, která se jim líbí.
Většina rubrik je každý měsíc stejná a jen některé stránky se obměňují. Pro lepší přehled je
každá rubrika v pravém nebo levém horním rohu označena obrázkem. Například nůžky u
vystřihovánek, malířská paleta u omalovánek, otazník u úkolů, rubrik Kouzelný slovník a Kdo
chce vědět víc, symbol knihy u pohádek a komiksů, šroubovák v rubrice Kutil Pupík, aktovka
v rubrice Školička a Počtář Pupík, mikrofon u anket, tužka u spojovaček a doplňovaček.

7.2.Stálé rubriky











Nazdárek Hafánek!
Barbánek/Na hradě Bradě
Malujeme
Školička
Počtář Pupík
Malované čtení
Kdo chce vědět víc
Atlas zvířat
Anketa
Alíkovy trampoty

První stránka věnovaná dětským čtenářům se nachází na straně 3. Ta nese název Nazdárek
Hafánek! a vždy je v ní rozhovor o momentálním tématu, které provází dané číslo časopisu.
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Jedná se o rozhovor mezi dvojicí Lízy a Pupíka a vždy obsahuje nějaký vtip či ponaučení.
Na stranách 3 až 4 je v každém čísle komiks. Buď se jedná o příběh o neposedném pejskovi
Barbánkovi nebo o rodince, která žije na hradě (komiks Na hradě Bradě). I v těchto
komiksech se objevuje tématika, která provází dané číslo. Tak například v listopadovém
čísle, které bylo celé věnované Mikuláši je příběh o bojácném čertu, který nechce jít
s Mikulášem mezi děti, ale s pomocí dětí Bertíka a Bibi (hlavní hrdinové komiksu), svůj
strach překoná a nakonec rád s Mikulášem odejde.65 Někdy se také autoři komiksu snaží o
poučení a ukázání vzorů správného chování. Například, že i přes neshody se v těžké situaci
musí držet pohromadě a i negativní vztahy se mohou změnit v pozitivní. V lednovém čísle tak
vidíme jak Barbánek, odmítá přijmout druhého psa do bytu. Ale ve chvíli, kdy se do bytu
snaží vloupat zloděj, spojí své síly a přemůžou ho. Barbánek se pak s druhým psem spřátelí.66
Malujeme je rubrika, kam děti mohou zasílat své obrázky. Většinou na téma, které je zadané
přímo v daném čísle Sluníčka, ale někdy dostanou volnou ruku a mohou malovat podle své
fantazie. V této rubrice je vždy uvedenou pouze jméno a příjmení autora obrázku, což je
změna oproti předchozím rozebíraným rokům, kde bylo uváděné i bydliště a věk. Tato rubrika
je očividně velmi oblíbená. „Počty odpovědí se pohybují od několika desítek až po několik
tisíc. Rekordní byla soutěž, v níž nám přišlo čtyři tisíce odpovědí,“ řekla Eva Mikšíčková.
Další rubriky, které se objevují v každém čísle, mají za úkol rozvíjet schopnosti dětských
čtenářů. Například v dvoustránkové rubrice Školička se děti každý měsíc učí jedno písmenko.
To pak hledají v obrázcích, mají ho podtrhnout v nějaké říkance, napsat na připravené řádky
apod. Tato rubrika byla na stránky časopisu uvedena nově v roce 2008, začíná tedy písmenem
„A“ a nakonec došla až k písmenu „K“. Školičkou děti provází kočka Líza.
Mezi další „úkolové rubriky“ patří Počtář Pupík. Na jedné stránce je obrázek, vždy
tématicky shodný s tématem daného čísla Sluníčka a děti mají za úkol spočítat různé věci na
obrázku. Ten si pak mohou vybarvit. Pokaždé je mu věnovaná strana 12.
Zajisté oblíbenou rubrikou je i Malované čtení. Tato dvojstránka vždy obsahuje jednoduchý
příběh, napsaný velkými barevnými písmeny. Některá slova jsou nahrazená obrázkem,
například les, míč, sáně a další.
Kdo chce vědět víc je další stálou rubrikou. Zde se děti dozvídají informace týkající se
tématu, které je společné pro dané číslo. Mnohdy se jedná o informace například z vědy, ale i
z historie.

65
66

Viz Sluníčko 2008, listopad, str. 4-5
Viz Sluníčko 2008, leden, str. 4-5
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Rubrika s názvem Atlas zvířat každý měsíc představuje zvířata, která jsou typická pro určitý
typ krajiny, například pro pouště nebo pralesy. Děti mají na základě popisu poznat, o která
zvířata se jedná.
V každém čísle se také objevuje anketa, ve které se členové redakce ptají dětí ze školek na
jejich názory a přání a jejich odpovědi jsou vždy spolu s fotografií vyobrazeny v časopise.
Alíkovy trampoty je název komiksu, který se pravidelně objevuje na stránkách časopisu
Sluníčko. Vypráví o jezevčíkovi Alíkovi a jeho dobrodružstvích.
Na konci čísla je pak upoutávka na následující měsíc. Seznam pohádek nebo písniček, které
se objeví na CD a také rozloučení Lízy a Pupíka v rubrice Ahoj za měsíc! V červnu se
například loučili s dětmi. „A je to tady! Léto, prázdniny, dobrodružství, koupání a spousta
zábavy s kamarády! Ať už budete v létě kdekoli (na chalupě, na táboře nebo u moře), dávejte
na sebe pozor, abyste se nezranili, to bychom byli moc smutní. Když budete mít volnou
chvilku, můžete nám poslat pohled a zúčastnit se letní soutěže. Těšíme se na vás opět za
měsíc, v srpnu si budeme povídat o tom, jaká jsou různá povolání a čím byste jednou chtěli
být. Můžete o tom zatím trochu popřemýšlet. Vaši Líza a Pupík“67 Někdy se ale také objeví
jen upoutávka na příští číslo. „Příští Sluníčko bude plné vánočních nápadů a her, také si
budete moci vystřihnout svůj vlastní betlém. Společně si upečeme vánoční cukroví a na
dobrou noc si povíme pěknou pohádku…Vaši Líza a Pupík“68

7.3.Další obsah Sluníčka bez vyhraněné rubriky
Sluníčko obsahuje také celou řadu pohádek a příběhů, ty však nemají jednotnou rubriku, ve
které by se objevovaly každý měsíc. Někdy mají stejnou tématiku jako celé dané číslo
Sluníčka. Například v lednovém vydání, které bylo zaměřeno na čas a roční období se
objevuje pohádka Vločka Šárka (napsala Jana Jašová, ilustrace Adolf Dudek). Příběh vypráví
o vločce, která se bála spadnout na zem, aby se z ní nestala voda. Do pohádky je vpraven
cyklus vody-sníh, voda, řeky, odpařování a roční období.69 Ne vždy se ale jedná o nové
pohádky a příběhy. Někdy jsou převzaté z již vydaných pohádkových knih. Například z knihy
Maková panenka a motýl Emanuel, 70 o Klukovi z plakátu71 nebo Jak se Radovan učil
hvízdat72 od Zdeňka Svěráka, z knihy Radovanovy radovánky.
67

Viz Sluníčko 2008, červen, str. 41
Viz Sluníčko 2008, listopad, str. 41
69
Viz Sluníčko 2008, leden, str. 5-7
70
Viz Sluníčko 2008, červen, str. 6-7
71
Viz Sluníčko 2008, červenec, str. 30-31
72
Viz Sluníčko 2008, září, str. 30-31
68
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Také nechybí nejrůznější omalovánky, domalovánky, vystřihovánky a další podobné úkoly,
díky kterým si děti rozvíjí svou fantazii a kreativitu.

7.4.Reklama a předplatné
Reklamě je věnovaná velká část stránek. Pravidelně se jedná o stranu číslo 2 a strany 43 a
44 a pak jednotlivé stránky v průběhu celého časopisu. Vždy se jedná o reklamy zaměřené na
děti, ať už se jedná o reklamy na hračky, McDonald´s, dětské oblečení nebo akce pořádané
pro děti. Pravidelně se tak čtenáři setkávají s reklamou na Happy meal, pojištění MetalAlliance, cukrovinky Jojo, Dr. Oetker a jeho puding Paula, zmrzlina Mrož, Tvaroháček,
školní batohy Topgal a další. Někdy jsou rovnou spojeny se soutěží. Například vybarvi
obrázek, pošli několik obalů a můžeš vyhrát celé balení Tvaroháčků.
V rámci reklamy je i upoutávka na další časopisy, které vydává Mladá fronta,
Mateřídoušku, Sunny English a mnoho jiných. A také nabídka předplatného, přičemž každý
nový předplatitel získá dárek, který většinou věnuje někdo z inzerentů. Každý, kdo si tak
objedná roční předplatné může získat vozítko od Bořka Stavitele, které věnovala televizní
stanice Jim Jam, nebo puzzle s Bořkem Stavitelem od firmy Efko, dále pohádkovou knížku
atd. S každým číslem je k předplatnému jiný dárek.
Zájemci si mohou objednat roční předplatné, ke kterému získají dárek. V roce 2011 roční
předplatné a tedy 12 čísel časopisu Sluníčko stojí 374 Kč. Předplatitelé získají stolní hru Hello
Kitty. Případně je možné zakoupit dárkový certifikát a věnovat ho svým blízkým.73

7.5.Reprezentativní číslo
Leden 2008, ročník 41, číslo 1, hlavní téma čas a vše co zahrnuje. Tedy hlavně roční
období, měsíce v roce a hodiny.



Strana 1:titulní strana, obrázek sněhuláka na lyžích, místo prostřední koule má hodiny



strana 2:reklama na McDonald´s–pokud si u nich děti zakoupí Happy Meal, najdou
v něm hru.



strana 3:Nazdárek hafánek! Krátký rozhovor pejska Pupíka s kočkou Lízou o
hodinách, zakončen vtipem.

73

Viz http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=103, navštíveno 31.3.2011
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strana 4—5:krátký komiks Barbánek-Snaha o ukázání správného chování-i přes
neshody se v těžké situaci musí držet pohromadě a i negativní vztahy se mohou
změnit v pozitivní. Př.-Barbánek, je to pes, který odmítá přijmout druhého psa do
bytu, ale ve chvíli, kdy se do bytu snaží vloupat zloděj, spojí své síly a přemůžou ho.
Barbánek se pak s druhým psem spřátelí.



strana 5—7:Vločka Šárka-pohádka o vločce, která se bála spadnout na zem, aby se
z ní nestala voda. Do pohádky je vpraven cyklus vody-sníh, voda, řeky, odpařování a
roční období. (napsala Jana Jašová, ilustrace Adolf Dudek)



strana 8—9:Malované čtení-příběh velkými písmeny, mezi kterými jsou některá slova
nahrazena obrázkem, např. sáně, kopec, sluníčko a další. Vyprávění o tom, že každé
roční období má něco do sebe.



strana 10—11:Školička-Učíme se písmeno A, říkanky, domalovánky, dokresli obrázek
podle teček a čárek, vymysli pro řidiče a holčičku jméno na A.



strana 12:Počtář Pupík, na stránce jsou čtyři obrázky a do každého mají děti dokreslit
takový počet obrázků, aby souhlasil s počtem uvedeným v tabulce pod obrázky.



strana 13:Reklama na Pribináček formou hry, děti mají házet kostkami a kdo se jako
první dostane do cíle má od rodičů dostat Pribináček.



strana 14:Kouzelný slovník, v knize jsou uvedena jen první a poslední písmena ze
slov, děti mají do každého slova doplnit jméno určitého tvora (nabídka je pod
obrázkem) a vytvořit tak správná slova. Například „navštívili B___A.“ po doplnění
slova „obr“ děti vytvoří slovo „bobr“.(nakreslili Klára a Jan Smolíkovi)



strana 15:Reklama na Mateřídoušku a nový časopis Sunny speaks English (od
25.2.2008-ve všech trafikách)



strana 16—17:Kdo chce vědět víc. Jak plyne čas-informace o pražském orloji,
slunečních hodinách, mechanické hodiny. Jsou proloženy úkoly, např. „poznáš na
kolik hodin si maminka nastavila digitální budík? Dokážeš stejný čas překreslit do
ciferníku červeného budíku? (autor Jana Jašová, nakreslila Vendula Hegerová)



strana 18:Tučňák Hugo-co Hugo během dne dělá, v kolik hodin chodí do školy, bruslí,
má kroužek malování atd.



strana 19:Reklama na DVD Barbie



strana 20:Vystřihovánka Méďův kalendář-ukazuje dny v týdnu a roční období



strana 21:V myší díře-stránka s úkoly-děti mají najít hodiny, které ukazují stejný čas a
dobarvit je.
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strana 22—23:Domeček plný koleček (ve tvaru kukačkových hodin), děti musí
vystřihnout a poskládat a polepit domeček, který se skládá z několika dílů.



strana 24:Děti mají najít stejné obrázky



strana 25—26:Vystřihovánka na okno



strana 27:Omalovánka Na kluzišti (namaloval Leoš Konáš)



strana 28—29:Básnička Rokem skokem-o měsících (napsal Antonín Jiráček,
namalovala Lucie Sunková)



strana 30—31:Případy detektiva Kláska a opičáka Joja, detektivní příběh o tom, jak se
bývalý učitel Klásek spolu se svým opičákem snaží přijít na záhadu ukradených
hodinek.



strana 32—33:Atlas zvířat-Kdo žije na pólech? Obrázky zvířat, které žijí na pólech,
děti mají podle popisu poznat o kterém zvířeti je řeč.



strana 34:Nezbedná koťata, děti mají spojit správné klubíčko s rukavicí, od které
pochází.



strana 35:Kutil Pupík, děti mají rozstříhat jakýkoliv obrázek a domalovat druhou
polovinu.



strana 36:Anketa Kdy chodíš spát? Také zobrazeny brázky došlé od dětí, teď mají
namalovat, jaké hodiny mají doma.



strana 37:Pupíkův tip na knihu (České pohádky od K.Erbena a B.Němcové)



strana 37:4.veletrh potřeb pro děti 4 kids, Pražská komorní filharmonie, počítačová hra
Disney princezna…



strana 38:Velká zimní soutěž, upozornění na tříkolovou soutěž, díky ní mohou děti
vyhrát věcné ceny, ovšem musí si koupit další čísla časopisu.



strana 39:Alíkovy trampoty-komiks, vypráví o jezevčíkovi, který se učí lyžovat, po
dvou nohách mu to nejde, tak začne lyžovat na všech čtyřech nohách.



strana 40:nabídka předplatného



strana 41:upozornění na obsah příštího čísla, upoutávka na pohádku Zkřížené meče



strana 42:informace o redakci Sluníčka a MF Dnes (šéfredaktor, redaktor, korektorky,
grafická úprava, sídlo atd.)



strana 43:reklama na zdravotní pojišťovnu Metal-Alliance



strana 44:soutěž s čokoládami Orion
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7.6.Reklama
Reklama tvoří až 12 stránek z celkového počtu stránek v roce 2008. Vždy se jedná ale o
produkty pro děti, ať už o hračky, tipy na výlet, případně potraviny. Inzerenti se snaží
prostřednictvím dětí přimět jejich rodiče ke koupi svých produktů.

7.7.Další aktivity Sluníčka
Sluníčko se zapojuje do různých akcí s dětmi. V jednotlivých číslech dostávaly děti
pozvánky na akce, které redakce Sluníčka přímo pořádala, nebo se jich účastnila. Jednalo se
tak například o Den dětí v galerii Vaňkovka v Brně, kde pro děti byl připravený program plný
písniček, soutěží a pohádek. Nebo dále Bambiriáda, která se koná již od roku 1998 a jedná se
o celorepublikovou přehlídku činnosti dětských a mládežnických sdružení, domů dětí a
mládeže a center volného času.74

7.8.Shrnutí
V roce 2008 se nejvíce v obsahu projevuje reklama. Počet stran je sice mnohem vyšší než
v předešlých dvou rozebíraných letech, ale přesto příliš mnoho z nich zaplňuje reklama.
Jednotlivé rubriky jsou doplňovány milými ilustracemi. Hlavní cíl je kladen na rozšiřování
dětských znalostí, ať už v oblasti počítání, psaní nebo motorických dovedností.

8.Závěr
Během uvedených let došlo ke změně ve formátu, který se od roku 1968 zvětšil jak do
výšky, tak do šířky. Toto ale nebyla jediná změna ve vzhledu. Stačí se podívat na samotnou
titulní stranu. V roce 1968 tam bylo vždy vyobrazené Sluníčko v různých podobách, obdobně
tomu bylo i v roce 1988 ale v roce 2008 se tam objevují hlavně obrázky, které souvisejí
s obsahem daného čísla. Už tam nebývá vyobrazené sluníčko, ale například postavy
z komiksu a podobně. Také název časopisu na titulní straně prošel svou proměnou. Od
černých písmen se sluníčky uprostřed z roku 1968, přes písmena ve formě obrázků v roce
1988 až po současnou podobu, kdy každé písmeno je vybarveno jinou barvou a poslední
písmeno, tedy „o“ je vyobrazeno jako usmívající se sluníčko.
Změnilo se také číslování stránek. Vždy se jedná o malé číslice v okrajových dolních rozích,
ale v roce 1968 jsou ve formě malých černých číslic, v roce 1988 jsou tyto číslice větší a
modré a nakonec v roce 2008 jsou to opět menší černé číslice, tentokrát ovšem umístěné
uprostřed malých žlutých sluníček. Samotný náklad klesl o více než polovinu. Dnešních 90
74

Viz http://www.bambiriada.cz/2011.php?goto=media_detail&id=287, navštíveno 9.5.2011
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tisíc výtisků se nedá srovnávat s 248 tisíci výtisky v roce 1978. Je nutné si ale uvědomit, že
v roce 1978 existovala ještě Československá republika a po rozdělení na samostatnou Českou
a Slovenskou republiku musel zákonitě tento náklad klesnout. Na druhou stranu je zajímavé,
že se v letech 1968 ani 1988 nesetkáme v tomto časopise se slovenskými pohádkami nebo
říkankami.
Zajímavé je také sledovat vývoj samotných příběhů. Zatímco v roce 2008 jsou příběhy
skutečně určené pro děti a zaměřené na jejich fantazii, v předešlých letech se čtenáři setkávali
s příběhy z každodenního života. Ať už se jednalo o příběh dívky, která jde nakoupit, aby
babička mohla uvařit, nebo chlapce, který čeká na maminku před obchodem.
Některé rubriky se objevují ve všech třech rozebíraných letech, jako například rubrika
Malujeme. Ta sice také prošla jistými drobnými proměnami, ale její funkce zůstala za celá ta
léta stejná. V roce 1968 se sice neobjevuje jako samostatná rubrika, ale obrázky od dětských
čtenářů jsou tam vyobrazeny. Zajímavé je ale pozorovat rozdíly mezi počty příspěvků, které
do redakcí přicházely a přicházejí. Zatímco v roce 1988 se počet došlých obrázků pohybuje
od několika set příspěvků výše, tak v roce 2008 se počet došlých obrázků pohybuje mezi
několika desítkami a několika tisíci, přičemž rekordem je 4 tisíce odpovědí.75 V roce 1988
také byly pro několik vylosovaných autory obrázků připravené věcné ceny jako například
knížky.
Dalším rozdílem je, že v roce 1988 je pod obrázky uvedeno jméno a příjmení, věk a bydliště
dítěte, které obrázek namalovalo, dále počet došlých příspěvků a počet výherců, zatímco
v roce 2008 je tam pouze jméno autora obrázku.
Malované čtení je také něčím, co spojuje všechny tři roky. Jako se samostatnou rubrikou se
s ní sice setkáváme až v roce 200876, ale přesto se s takovými příběhy setkáváme i v letech
1968 a 1988, i když tehdy ještě neměly stálou rubriku.
Rubrikou, která naopak úplně zmizela je již zmiňovaná rubrika Dospělým, která se objevuje
jen v roce 1968. Na dotaz, jestli se o zavedení obdobné rubriky neuvažuje i v současnosti mi
bylo odpovězeno negativně. Jak mi sdělila Eva Mikšíčková, tak obdobnou rubriku redakce
Sluníčka nepřipravuje. „Dospělým s dětmi ve věku našich čtenářů se věnují celé časopisy.
Vzhledem k omezenému prostoru ve Sluníčko upřednostňujeme náplň zaměřenou na věkovou
skupinu, které je náš časopis určen.“77 Mohlo by se tak zdát, že Sluníčko ztratilo aktivní
kontakt s dospělým čtenářem, který by se mohl vyjádřit k obsahu tohoto časopisu, nebo by se
75

Viz příloha č. 1
je pravděpodobné, že rubrika Malované čtení vznikla před rokem 2008, ale vzhledem k tomu, že cílem této
práce nebylo zmapovat celkový vývoj časopisu Sluníčko, nemohu říci, ve kterém roce k tomu došlo.
77
Viz příloha č. 1
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chtěl podělit o své dojmy, stejně jako tomu bylo v roce 1968. Opak je ale pravdou a i v dnešní
době rodiče čtenářů komunikují s redakcí. Většinou sice ohledně předplatného, ale také
posílají své poznámky k samotnému časopisu, které mají v naprosté většině podobu chvály.78
Dalším, spíše drobným rozdílem, je forma oslovování čtenářů. Zatímco v letech 1968 a
1988 se používala 2. osoba množného čísla, v roce 2008 to byla 1. osoba jednotného čísla,
například „vybarvi“, „podtrhni“ a podobně.
Co se týče obsahu, tak za zmínku zajisté stojí, že zatímco v roce 2008 se na stránkách
Sluníčka nesetkáme s jediným převzatým textem nebo ilustrací od zahraničního autora, tak
v letech 1968 i 1988 je to vcelku běžné. Například básnička Tučňáci, která se objevila na
stránkách časopisu v roce 1968 a která byla přeložena od Igora Maznina79. Stejně tak se
v předešlých letech objevují povídky z celého světa, případně odkazy na jiné národnosti a jiné
země. V roce 2008 tomu tak ale vůbec není.
Rozdíly byly také v předplatném. Zatímco v roce 1968 si lidé mohli Sluníčko objednat
pouze na poště a na předplatné bylo upozorňováno na konci každého čísla, v rámci malých
písmen, které obsahovaly také údaje o redakci. V roce 1988 se o způsobu, kterým je možné
získat předplatné, nedozvíme vůbec nic a v roce 2008 je mu naopak v každém čísle věnována
celá půlstránka.
Nesmí zůstat opomenut ani nárůst počtu stránek tohoto časopisu. Z počtu 24 stran v roce
1968, přes 32 stran v roce 1988 až na 44 stran v roce 2008. Ale vzhledem k obrovskému
nárůstu reklamy, která v roce 2008 mnohdy zabírá i 12 celých stran časopisu, tak se o tak
velkou změnu nejedná. V roce 1968 se zpočátku dokonce nesetkáváme s reklamou vůbec.
První reklamou, která se na stránkách Sluníčka v tomto roce objevila byla reklama na Lipo.
Na rozdíl od roku 1968 a 1988 tvoří rok 2008 pouze jeden ročník, který byl tvořil 12 čísel,
tedy od ledna do prosince. V letech 1968 a 1988 časopis vycházel podle školního roku a ne
roku kalendářního, a tak se jednalo o dva ročníky, 1967-1968 ročník první, 1968-1969 ročník
druhý, 1987-1988 ročník jednadvacátý a 1988-1989 ročník dvaadvacátý. Vzhledem k tomu,
že cílem této práce nebylo mapovat vývoj tohoto dětského časopisu ve všech letech jeho
vývoje, není možné říci, kdy k této změně došlo.
V roce 1988 se jako v jediném objevuje přímá snaha děti vychovávat. Konkrétní případy
byly uvedeny v dané kapitole. Samozřejmě, že i zbylé dva roky ukazují v určitých příbězích
správné a špatné typy chování a přímo je rozlišuje, zatímco v roce 1988 se autoři textů snažili,
aby na ně přišly děti samy. Například příběh O chytré Alence a švestkových knedlících. Ten
78
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Viz tamtéž
Viz Sluníčko 1968, záři, str. 10
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vypráví o dívce Alence, která má jít do obchodu pro tvaroh. Babička jí dá tři koruny, ale
Alenka chce ještě korunu nebo dvě pro sebe, protože přece nebude chodit do obchodu
zadarmo. Babička kroutí hlavou, že by snad také měla něco chtít za to, že Alence uvaří?80
Co se týče vlivu společenskopolitické situace, nepodařilo se mi objevit v žádném
z rozebíraných tří let nějaký náznak vlivu na obsah tohoto časopisu. V roce 1968 Snad
jedinou zmínkou, která upoutala mou pozornost je věta z příběhu Čeho se bojí modré na nebi?
„Kohoutku, vem si mě za ženu, uvidíš, já ti budu snášet modré z nebe! Pha, ušklíblo se nebe,
kdybys raději snášela vajíčka, beztak jsi pod plánem!“81 Na stránkách časopisu z roku 1988 se
objevilo pár zmínek, které odkazují na tehdejší způsob života. „Věřím, že také otisknete
dvoustránku s povoláními, která znají venkovské děti. Například kombajnér, krmič vepřů,
ošetřovatelka dojnic, traktorista ap. Obrázky s touto tématikou vůbec nemám.“82 Časté jsou
také svátky a výročí, které jsou zmiňované v rubrice dospělým. Hlavně svátky týkající se
Sovětského svazu. V roce 2008 je jediným ukazatelem na současnou společenskopolitickou
situaci právě reklama, která odkazuje na tolik rozšířený tržní kapitalismus. Vzhledem
k povaze tohoto časopisu a skupině jeho čtenářů nebylo nutné, aby se pokoušeli lidé v daných
letech například o šíření ideologických myšlenek do obsahu Sluníčka.
Ve všech třech letech se také objevuje reflexe časopisu Sluníčko. K jeho formě a obsahu se
vyjadřovali jak čtenáři a rodiče čtenářů, tak i odborníci. Chvály se pravidelně dostávalo
grafické podobě časopisu a zároveň i nápaditosti s rozmanitosti rubrik, které byly označovány
za vhodné pro dětské čtenáře. Výtky se objevovaly spíše sporadicky a to hlavně na účet
občasné náročnosti a encyklopedičnosti obsahu Sluníčka, kterému bylo někdy vytýkáno, že
pro svou čtenářskou základnu je neúměrně odborný.
Důležitý byl také kontakt členů redakce se svou čtenářskou základnou. Informace z roku
1968 se nachází komplikovaně a jediný doklad o tomto kontaktu nacházíme v rubrice
Dospělým, kde na základě korespondence a výzev od redakce Sluníčko pozorujeme
komunikaci mezi rodiči čtenářů a redakcí Sluníčka. Jestli ale došlo i ke kontaktu přímo
s dětmi není možné na základě dostupných informací určit. Naopak v letech 1988 a 2008 je
jasně prokazatelné, že členové redakce pořádali akce, během kterých se přímo setkávali
s dětskými čtenáři časopisu Sluníčko a připravovali jim zábavný program.
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Viz Sluníčko 1988, únor, str. 18
Viz Sluníčko 1968, srpen, str. 5
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Viz Sluníčko 1988, leden, str. 30
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Své čtenáře si časopis Sluníčko drží i v současné době a neustále se snaží přinášet nové
rubriky a aktivity pro děti, aby své současné čtenáře neztratilo a získalo další. O tom svědčí tři
podoby časopisu, které existují v současnosti a připravované nové rubriky a soutěže.83
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Viz příloha č.1
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13. Přílohy
č.1- Email od šéfredaktorky Evy Mikšíčkové z 5.4.2011
1.Jak byste charakterizovala současnou podobu Sluníčka (o co se snaží? např. . „Tvorba
kvalitního současného časopisu pro nejmenší děti byla a je jediným kritériem a naším
prvořadým úsilím“, tvrdil v roce 1990 jeden ze členů redakce Jan Krůta.)
Sluníčko je časopis pro (ne)čtenáře od tří do sedmi let. Jeho cílem je děti pobavit a zároveň je
zábavnou formou poučit a vzdělávat. Přinášíme například rubriky zaměřené na nácvik
základních grafomotorických dovedností nebo na procvičení čtení a počítání.
2.Chystáte nějaké nové rubriky, případně jaké?
Nové rubriky přinášíme čtenářům průběžně. Současnou novinkou je rubrika s logopedickým
zaměřením Povídej si s Máňou, ve které si čtenáři mohou formou hry procvičit výslovnost
problematických hlásek.
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3.Kolik dětí se Vám hlásí do soutěží, nebo zasílá obrázky do rubriky Malujeme?
Počty odpovědí se pohybují od několika desítek až po několik tisíc. Rekordní byla soutěž,
v níž nám přišlo čtyři tisíce odpovědí. Soutěž byla spojena i s anketou týkající se oblíbenosti
jednotlivých rubrik, získali jsme tedy poměrně reprezentativní vzorek.
4.Dříve existovala rubrika Dospělým, která obsahovala část Pošta Sluníčka, kde byly
otištěny některé z došlých dopisů-nechystáte něco obdobného?
Nechystáme. Dospělým s dětmi ve věku našich čtenářů se věnují celé časopisy. Vzhledem
k omezenému prostoru ve Sluníčko upřednostňujeme náplň zaměřenou na věkovou skupinu,
které je náš časopis určen.
5.Zajisté Vám chodí mnoho dopisů od čtenářů, co si nejvíce vychvalují, nebo případně
mají i nějaké připomínky?
Největší část komunikace představuje řešení administrativních záležitostí, například ohledně
předplatného. Názory na časopis nám rodiče čtenářů píší také, až na výjimky bývají pozitivní.
Nejvíce informací však získáváme prostřednictvím čtenářských anket (viz výše).
6.Máte stálé redaktory/ilustrátory, nebo otiskujete i práce začínajících autorů, případně
příspěvky od kreativních čtenářů?
Máme samozřejmě stálou skupinu externích spolupracovníků, ta je však otevřená. Objeví-li
se nový šikovný autor, jeho práci zveřejníme, případně se domlouváme na další spolupráci.
Stává se to tak dvakrát až třikrát do roka. Začíná být téměř pravidlem, že objeví-li se u nás
nějaký nový autor, brzy jej osloví další nakladatelé, aby u nich dotyčný něco vydal. Sluníčko
se tak stává jakýmsi pomyslným měřítkem kvality, za což jsme samozřejmě rádi.
č.2- Titulní strana časopisu z roku 1968, ročník 184
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č.7-ukázka reklamy89
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