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Úvodem 
 

Den otců se slaví v mnohých zemích světa, ale není pevně stanovený den oslav. 
První oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. 
června 1910. Uspořádala ji paní Sonora Smart Dodd na počest svého otce, který po smrti její 
matky vychovával ji a jejích pět sourozenců.  

V roce 1924 prezident Calvin Coolidge navrhl ustanovení Národního dne otců, jiný 
prezident - Lyndon Johnson – v roce 1966 prohlásil za společný den otců třetí neděli v 
červnu.  

Den otců se slaví i v Německu – na slavnost Nanebevstoupení Ježíše Krista (40. 
den po Vzkříšení) a je dnem pracovního klidu.  

 
V České republice upozornila na možnost vzniku Dne otců Síť mateřských center a 

Liga otevřených mužů kampaní Táta dneska frčí v roce 2007. V roce 2008 jsme společně 
prosadili, aby Rada vlády pro rovné příležitosti přijala usnesení, ve kterém doporučuje vládě 
iniciovat legislativní změny, aby třetí neděle v červnu byla vyhlášena jako Den otců – 
významný den České republiky. 

Od tohoto usnesení se odvíjel i termín letošní kampaně, který měl vyvrcholení právě 
na předpokládaný termín Dne otců v České republice. 

 
Kampaň Táta dneska frčí se stala oblíbenou kampaní, která otevřela nový prostor 

pro propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve společnosti.  
 
Do letošního, v pořadí již třetího, ročníku kampaně se přihlásilo 54 mateřských 

center z celé České republiky. Závěrečnou zprávu ke kampani poslalo 40 z nich. 
 
 

Průběh kampaně 
 

Průběh kampaně byl, jako tradičně, plně v rukou jednotlivých mateřských center. 
Záleželo pouze na nich, jakým způsobem Den otců oslaví či jak otce do života svých center 
zapojí. Nejčastěji realizované aktivity byly následující: 

 
 soutěže a hry pro tatínky s dětmi, zábavná odpoledne (31x) 
 výstavy fotografií, či dětských obrázků věnované tématu tatínků (12x)  
 výtvarná tvoření, výroba dárků pro tatínky (11x) 
 výlet pro tatínky s dětmi či celé rodiny (6x) 
 divadelní představení (3x) 
 beseda, přednáška věnovaná otcovské problematice (3) 

 
 

Nechybělo samozřejmě tradiční občerstvení, vzhledem k roční době a přítomnosti 
tatínků se jednalo především o opékání buřtů a jiných uzenin, grilování a někde bylo k 
dostání i nějaké to pivečko.  

 

 
Pivo do půllitru s logem Táta dneska frčí (foto MC Nechanice) 

 



 

 
 
 
 
Ze statistik vyplývá, že kampaně se v těch mateřských centrech, která zaslala 

evaluační zprávu, zúčastnilo 1950 dětí (údaj od 38 MC) a 1599 dospělých (údaj od 39 MC). 
Všechny výše zmíněné akce pro ně připravilo 221 realizátorů (údaj od 33 MC). 
 
 
Kdyţ táta frčí, mají dámy přednost a děti skotačí 

 
Den otců 21. června oslavila Síť mateřských 

center a mateřská centra Kraje Vysočina a 
Jihomoravského kraje také na zábavném odpoledni v 
Dukovanech, které bylo zakončeno koncertem pro celé 
rodiny „Do skoku“ skupiny Camael. 

Program připravila mateřská centra společně 
s festivalem Concentus Moraviae a obcí Dukovany, 
program soutěží a kreativních dílen doprovodila další 
divadla, zpívání a klauniády. 

 Dramaturgie letošního ročníku festivalu 
Concentus Moraviae nazvaná „Dámy mají přednost“ se 
nesla ve znamení zajímavých a tvůrčích žen nejen 
v hudbě. Ředitel festivalu David Dittrich uvedl, že již dříve 
přemýšleli o rozšíření programu festivalu o akce pro rodiny 
s dětmi, spojení se Sítí mateřských center jim tak 
připadalo jako ideální. 

Přípravy odpoledního programu koordinovala 
Lenka Hájková z mateřského centra Andílci v Hrotovicích. 
 

 
Zábavné odpoledne v Dukovanech 

(foto MC Kopretina  
Bystřice nad Pernštejnem) 

 
 

Stručně z jednotlivých MC 
 
 

 
 
MC Andílek Hluboká nad Vltavou 
V Hluboké byla pro rodiče a jejich děti připravena stezka 
lesem „S tatínkem do pohádky“. Na osmi stanovištích je 
soutěžemi provázely pohádkové bytosti. Akci nepřálo jen 
počasí, soutěžícím dětem sice déšť nevadil, ale 
pohádkovým bytostem trochu ano!  

 
 

 

 
MC Barborka Most 
V MC Barborka uspořádali v rámci kampaně výstavu 
fotografií s názvem „Můj čas s tátou“ a soutěžní 
odpoledne „Táta a já“, které se konalo v indiánském 
duchu. Soutěžící čekal přechod přes krokodýlí řeku, 
opékání buřtů a nakonec dostali mapu, která je dovedla 
k pokladu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
KMC Barrandov Praha 5 
Bojová hra „Cesta odvahy“, kterou uspořádalo KMC 
Barrandov, se skládala ze sedmi vědomostních a 
dovednostních stanovišť zaměřených na poskytování 
první pomoci, na ekologickou tematiku, dvě stanoviště 
byla zaměřená sportovně a pohybově. V cíli byl připraven 
táborák a také zásahové vozidlo Hasičského záchranného 
sboru hl.m.Prahy a ukázka práce hasičů. 

 
 
 

 

 
MC Beruška Strakonice 
V MC Beruška uspořádali „Velké klání pro zasmání“, 
v disciplinách se utkalo družstvo tatínků z MC Beruška a 
jejich dětí proti družstvu tatínků a jejich dětí z místní 
vojenské posádky 25.protiletadlové raketové brigády. 
Připraveny byly i doprovodné hry pro diváky. 

 
 

 
CMR Bobeš Bohumín 
V Bohumíně soutěžili tatínkové ve čtyřech disciplinách, u 
kterých jim pomáhaly jejich děti. Čichem poznávali vůni 
svých dětí, přebalovali a oblékali panenku-miminko, 
stavěli z proutí hnízdo-symbol rodiny a věšeli dětské 
prádlo. Všichni dostali dáreček a tatínek na prvním místě i 
přívěšek „ Báječný tatínek“.  

 
 

 

 
MC Budulínek Vimperk 
Ve Vimperku uspořádali zábavné odpoledne na 
zámeckých arkádách, kde mohli účastníci shlédnout 
divadelní pohádku „Záhada zeleného sněhuláka“ v podání 
divadla „Edita a Martina“ z Husince a po pohádce si u 
ohně popovídat, zazpívat a opéct buřty. 

 
 

MC Dobříšek Dobříš 
V pátek 12. června 2009 město Dobříš slavnostně 
otevřelo a předalo veřejnosti Oranžové hřiště 
vybudované za finanční podpory Nadace ČEZ. MC 
Dobříšek se k této akci připojilo v rámci kampaně. 
Program MC byl zahájen vernisáží prací dětí a 
hudebním programem, následovala pestrá ukázka 
činností Tátovského klubu a tátové a soutěže a 
sportovní aktivity na novém hřišti. Současně na Dobříši 
proběhl historicky první Den bez úrazů.  
 
 



 

 

 
MC Domeček Hradec Králové 
V Hradci Králové zkomplikovalo kampaň počasí, 
soutěže byly před deštěm přestěhovány do prostor MC. I 
tak přítomní rodiče a děti odsoutěžili co se dalo (jen 
lukostřelbu a ručkování po laně si museli nechat na 
příští rok). Nakonec vykouklo i sluníčko, a tak se 
uskutečnil už tradiční a velmi oblíbený závod tatínků ve 
slalomu s kočárky. 

 
 

 
MC KAROlínka Trutnov 
Pro rodiče s dětmi byla v Trutnově v rámci akce „Za 
humny je drak“ připravena naučná stezka s úkoly 
související s legendou draka. Na konci stezky následovalo  
zábavné odpoledne, soutěže, stavba sochy draka, ukázka 
výcviku psů Policie ČR, divadlo, opékání buřtů. Nejen pro 
tatínky byl pak určen souboj rytířů, přetahovaná lanem a 
nechyběl symbolický dort.  

 
 
 

RC Klubíčko Charita Ostrava 
V RC Klubíčko byla realizována sbírka fotografií z rodinných alb na téma „Táta nad zlato, aneb co 
všechna dělá s dětmi táta u nás v rodině“. Nasbírané fotografie byly během července vystaveny 
v Galerii G – v charitním středisku Gabriel Ostrava-Zábřeh. Výstava byla zahájena vernisáží s 
doprovodným programem. 
 
 

 

 
CPR Kopretina Bystřice nad Pernštejnem 
CPR Kopretina se zúčastnilo zábavného odpoledne 
v Dukovanech (viz výše).  Centrum mělo připravené dvě 
soutěže: skateboardovou dráhu, kde děti vozily tatínky i 
naopak, a soutěž „Bořek stavitel“, kde tatínci s dětmi 
stavěli veliký komín. 

 
 
 
 

 
MC Krteček Jeseník 
Rodiče s dětmi si v Jeseníku nejdříve mohli prohlédnout 
výstavku na téma „Táta nebo táta a já“. Poté dostali 
plánek akce se slosovatelnou vstupenkou a dle libosti se 
zúčastnili připravených soutěží. Poté přišla na řadu 
tombola a nakonec opékání špekáčků. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
MC Lázně Bělohrad 
MC Lázně Bělohrad uspořádalo v rámci kampaně akci 
s názvem „Pouštíme s tátou balónky štěstí“. 
Pro děti i rodiče byly připraveny různé hry a soutěže a 
opékání buřtů. Večer pak účastníci hromadně vypustili 
asi 20 velkých balónků štěstí, na které si každý napsal 
přání pro svého tatínka, nebo pro celou rodinu. 

 
 
 

MC Máj České Budějovice 
V Českých Budějovicích se odehrály tradiční Odpolední 
závody (letos s pořadovým číslem III.) a  také Cyklistické 
závody. V prvním případě soutěžily děti a rodiče na 
dopravním hřišti ÚAMK ČR BESIP Automotoklubu 
České Budějovice, v druhém pak na kolech ve dvou 
kategoriích – dítě samo na kole a dítě v sedačce na kole 
s rodičem – na cyklostezce do Hluboké nad Vltavou. 

 
 
 

Centrum Mateřídouška Hejnice 
Centrum Mateřídouška připravilo program v Lázních Libverda, a to zvlášť pro maminky a tatínky 
s dětmi. Tatínkové si mohli vyzkoušet hodinu plavání se svými dětmi pod vedením programové 
pracovnice. Pro maminky bylo mezitím nachystáno příjemné posezení v kavárně na kolonádě.  
 
 

 

 

MC Matýsek Roudnice nad Labem 
V MC Matýsek nejprve děti vyráběly dárek pro tatínka 
(mladší děti lodičky, starší závěsné sluníčko do auta a 
přáníčko). Další akcí byl výlet lodí Porta Bohemica 1 do 
Štětí a zpět. U lodi vítal děti sám pan kapitán a posádka 
lodi. Všichni pak prozkoumali loď, společně si hráli, či 
seděli na palubě a poslouchali hudbu. Akci podpořil 
majitel lodi a tak pluly všechny děti zdarma. 

 
 
 
 

 
CPR M.E.D. Semily 
V Semilech se v rámci kampaně uskutečnilo 
„Křivořezání“ – tvořivé  rukodělné odpoledne pro celou 
rodinu v areálu památkově chráněné dřevěnky. Na 
programu bylo řezání a vyřezávání dřeva a kůry, vybyl 
čas i na hraní loutkového divadélka. Děti si vyrobily 
větvičkové tužky, lodičky z kůry a nechyběl ani maskot 
projektu M.E.D.věd.  



 

 

 

MC Sušice – Medvídek  
V Sušici se uskutečnila akce „Hádej, hádej hadači, co do 
lesa nepatří aneb Táta dneska frčí“. Každý muž 
s dítětem dostal křížovku a tužku a skupinky pak vyrazily 
po vytyčené trase. Na 10 stanovištích hledaly děti 
předměty, které do lesa nepatří. Hra byla zakončena na 
vrchu Svatobor, kde si účastníci opekli buřty, rozdaly se 
odměny a  nakonec se všichni vydali na rozhlednu.  

 
 

MC Mezeráček Kounice 
MC Mezeráček uspořádalo v prostorách úřadu městyse 
Kounic výstavu výtvarných prací dětí ZŠ na téma: „Kdy 
je mi s tátou prima“, „Kdo je můj táta“ a „Jaký je můj 
táta“. V rámci kampaně se dále konala projížďka „na 
kole s tátou“, výlet byl zakončen občerstvením 
v Kounické hospůdce. Kampaň vyvrcholila soutěžním 
odpolednem, kde tátové s dětmi plnili různé úkoly a 
nakonec společnými silami stavěli stany. Odměnou bylo 
tátům nářadí a dětem drobné dárky. 
 
 

MC Milovice 
MC Milovice připravilo v rámci kampaně Výlet na kolech. Vzhledem k relativně malé účasti se trasa 
změnila, nejelo se do Poděbrad, jak bylo původně naplánováno, ale byla zvolena trasa Milovice – 
Stará Lysá. 
 
 

 

MC Nechanice 
V Nechanicích proběhla během kampaně výstava 
fotografií dětí, tatínků i dědečku s názvem  „Když jsem 
byl ještě malej kluk, …“. Pro tatínky bylo připraveno 
„Tátovské odpoledne“, kde děti vymalovaly obrazy 
tatínků v životní velikosti a společně si vyzkoušeli různé 
hry. Každý tatínek dostal zelené tričko a půllitr s logem 
„Táta dneska frčí“. Od září 2009 povedou tatínkové 
Tátovský kroužek pro kluky. 

 
  

 
MC Paleček Rakovník 
MC Paleček připravilo soutěžní výstavu fotografií na 
téma Naše rodina a dále pak cyklovýlet na trase 
Rakovník – Senomaty, v jehož cíli bylo pro děti a rodiče 
připraveno plno her a soutěží, opékání uzenin a hudba. 
Odpolední program byl spojen i s vyhlášením výsledků 
Senomatské senoseče.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 

MC Pampeliška Březnice 
V Březnici oslavili dohromady Den dětí a Den otců 
v městském parku, kde na „táty a jejich družiny“ čekaly 
úkoly inspirované antickými olympijskými hrami, bájemi 
a pověstmi. Všechny zúčastněné přivítal Ceasar se svou 
družinou, který zúčastněné pak na závěr odměnil a 
vyhodnotil nejlepšího tátu a jeho družinu.  

 
 

RC Pohoda Ţamberk 
V rámci kampaně uspořádalo RC Pohoda pěší výlet na 
letiště a za zvířátky. Na žamberském letišti měli 
účastníci možnost vidět několik startů i přistávání 
různých typů letadel, nahlédli do hangáru a děti si mohly 
sednout do letadel. Procházka pak pokračovala na 
statek, kde byla domluvená prohlídka. K vidění byly stáje 
koní, kotce psů, výběhy ovcí a ukázka agility. 

 
 

 

 

MC Provázek Olomouc 
V Olomouci letos ke Dni otců uspořádali více aktivit. 
První z nich byla besedu na téma Tábory pro tatínky a 
děti. Dále se jednalo o tvořivé dílny, kde děti i maminky 
vyráběly dárečky, psaní dopisu - maminky psaly svým 
manželům dopis, ve kterém ho měly ocenit za otcovství, 
a konečně nechyběla výstava obrázků a úvah dětí na 
téma S tátou mě baví svět. 

 
 

MC RADKA Kadaň 
V Kadani se v rámci kampaně konalo několik akcí. 
Jednak to byla fotosoutěž Táta a já - výstava fotografií 
v centru a na webu, dále pak tvořivá dílna se stavebnicí 
Kapla na kadaňském nádvoří a v provozovně Radky o.s. 
Součástí kampaně byly pak i letecký den aeromodelářů, 
miniškolení pro rodiny s  dětmi o silničním provozu za 
účasti Městské policie, závody na kolečkách a konečně 
ještě rodinné focení. Další plánované akce (návštěva 
Ekofarmy a předprázdninové řádění na hřišti pro                                                    
nejmenší) se pro nepřízeň počasí nekonaly. 

 

 
 

 

 
RC Radost Tábor 
V Táboře se uskutečnily závody odstrkovadel, tříkolek, 
koloběžek a kol pro nejmenší na dětském dopravním 
hřišti. Součástí akce byly i výstavní panely s fotografiemi 
a popisky jednotlivých aktivit RC Radost. V rámci 
kampaně se dále konal předporodní kurz duly pro páry. 
Jednotlivé odpolední kroužky pro děti navíc zařadily do 
svých programů aktivity spojené s tatínky a rodinou.

  



 

 

 
MC Radost Vyškov 
Ve Vyškově byla připravena výstava s názvem „Aktivní 
otcovství aneb když pečují tátové“. Skládala ze dvou 
částí – tou první byla putovní výstava zapůjčená 
z Nesehnutí, poukazující na generové stereotypy v péči 
o děti, druhou tvořily fotky a výtvarné práce dětí z MC na 
téma „Když se o mě stará tatínek“.  

 
 

KMC Sedmikráska Hradec Králové 
V Hradci Králové proběhl v rámci kampaně volejbalový 
zápas mezi KMC Sedmikráska a MC Dvoreček 
z Černilova. Pro děti byla přichystána sportovní 
stanoviště a doprovodný výtvarný program "Namaluj si 
(nebo obtiskni si) svého taťku". Vzhledem k nízkému 
věku dětí však na celé čáře zvítězilo pískoviště a lopatky 
s formičkami. 

 
 

 

 

RC Slůně Bohumín 
5.ročník soutěže PRIMA Táta 2009 byl v Bohumíně 
zahájen prezentaci Klubu Tatínků při RC Slůně. Do 
soutěže maminky přihlásily pět odvážných tatínků, kteří 
společně se svým rodinami soutěžili o věcné ceny i 
sladkosti. Součástí akce byla výstava fotografii “Táta 
v akci“ fotografky Renáty Marcolové. 

. 
 
 

MRC Sluníčko Havířov 
Celý měsíc červen byl pro tatínky vstup do MRC 
Sluníčko zdarma. V rámci kampaně proběhly tři akce: 
výtvarný program zaměřený na výrobu dárečků pro 
tatínky, přednáška Mgr. Petřekové, vedoucí manželské 
poradny, o nepostradatelné roli otce v rodině a při 
výchově dětí a konečně zábavné odpoledne pro rodiny 
s dětmi s názvem „Táta a já“, jehož součástí byla ukázka 
vybavení a techniky práce hasičů.  

 
 
 

 
 

RC Srdíčko Ústí nad Orlicí 
Akce s názvem Z pohádky do pohádky byla koncipována 
částečně jako dětský den pro děti, oslava dne otců i 
rozloučení s RC Srdíčkem před prázdninami. Pro 
účastníky byly připraveny hry i občerstvení (opékání 
prasete). Pro tatínky byly připraveny speciální soutěže: 
střílení na terč z airsoftových automatických zbraní, hod 
pneumatikou na cíl, stolní fotbal a další. 

 



  

 

 

MC Studánka Tišnov 
V Tišnově věnovali tatínkům kroužky v MC po dobu dvou týdnů, pravidelně se jim věnují též 
organizací sobotních dopoledních setkání během roku. Děti pro své tatínky vytvořily obrázky, trička 
s potiskem a nechyběla ani výstava fotek tatínků s dětmi. 
 
 

 

MC Švoreček Škvorec 
Ve Škvorci proběhla v rámci kampaně výtvarná soutěž  
„Co děláme společně s tátou“, do které se zapojily děti z 
MŠ, ZŠ a MC ve Škvorci. Dále se pak konalo sportovně 
– zábavné odpoledne, které bylo zahájeno divadelním 
představením. Tatínkové měli vstup zdarma a na 
programu byly soutěže smíšených družstev dětí s tátou 
v různých disciplínách. Vyvrcholením odpoledne byla 
vyřazovací soutěž pro tatínky ve škrábání brambor a 
zatloukání hřebíků. 

.  
 

 
Třebíčské centrum 
Pro tatínky a jejich děti bylo v Třebíči připraveno 
zábavné odpoledne s atraktivními soutěžemi. Děti měly 
možnost vyrobit svým tatínkům dárek ke Dni otců 
(korálky na ruku) a také malovaly svého tatínka na 
kulatý tácek. Tyto portréty byly následně vystaveny v 
centru. Během odpoledne vystoupili žongléři, skupina 
historického šermu a nakonec hrála country kapela. 

 
 

 

 

MC Vikýrek Vikýřovice  
Tatínkové byli pozváni na pravidelný týdenní výtvarný 
program do MC Vikýrek, kde společně s dětmi malovali, 
vybarvovali, stříhali a lepili. Kromě toho pro ně byla 
připravena nedělní akce se soutěžemi pro děti a 
občerstvením. Zábavu zpestřilo vystoupení kapely, 
ukázky práskání bičem, opékání „hadů“ z těsta a velká 
trampolína. 

 

 
RC Vlnka Plzeň 
V Plzni se konala celodenní akce „Tátohrátky aneb 
tatínkové a jejich povolání“. Pro děti a jejich doprovod 
bylo připraveno 10 stanovišť s úkoly spojenými 
s povoláním tatínků (např. zámečník, malíř, zahradník, 
elektrikář, hasič apod.). Činností na jednotlivých 
stanovištích provázeli sami tatínkové oblečení podle 
povolání. Atmosféru podpořila živá hudba country 
kapely. Návštěvníci shlédli i tradiční loutkové 
představení a na závěr si mohli opéci buřtíky na 
táboráku. 
 
 



 

 

 

RC Ţelvička Klimkovice 
V pořadí již čtvrté Putování pohádkovým lesem 
obsahovalo šest stanovišť s pohádkovými bytostmi, 
které měly úkol pro soutěžící rodiče a děti. Odměny za 
splnění děti střádaly do kapsiček zavěšených na krku. 
Na závěr všechny čekal poklad s překvapením a 
opékání u ohýnku. 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Závěrečnou zprávu zpracovala 
Lucie Plešková 

koordinátorka kampaně 
lucie.pleskova@materska-centra.cz 
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