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DOPIS OD
DAGMAR HAMALOVÉ

Milé maminky, milí tatínkové!

Taky uÏ do va‰eho tak milého a ‰tûbetavého Ïensko-dûtského svûta matefi-
ského centra dorazil neopakovateln˘ fenomén táta? Taky jste se stejnû
jako va‰e dûti nechaly uhranout tatínkovsk˘mi schopnostmi vymyslet
super hru, rozpohybovat v‰echny dûti do v‰ech moÏn˘ch tûlesn˘ch poloh
a postavit ten nejzajímavûj‰í pfiíbytek pro dinosaury? Pfiiznejme si, Ïe
mnohé z nás Ïen takové tatínky obdivujeme a nûkdy i trochu závidíme, Ïe
tfieba právû takového tatínka nemáme doma. 
Tatínek v matefiském centru je zkrátka a dobfie neopakovateln˘ fenomén.
BohuÏel zatím jde o fenomén vyskytující se vzácnû. A kdyÏ uÏ se v matefi-
ském centru objeví, je nûkdy moc tûÏké si jej udrÏet. 
Napfi. nabídnete tatínkÛm, Ïe si s nimi chcete popovídat o tom, jak se v MC
cítí, nebo se snaÏíte vymyslet tatínkovské odpoledne – kdy by se setkávalo
více tatínku s dûtmi, nebo se snaÏíte jejich neopakovatelnou hru podpofiit,
aby se stala pravidelnou. Nic takového „aÏ na v˘jimky” nefunguje. Tatínci
bytují v MC sv˘m neopakovateln˘m, neuchopiteln˘m zpÛsobem – prostû

chtûjí jen pobejt s vlastními a klidnû i dal‰ími dûtmi. 
Tak tedy h˘ãkejme si je a uÏívejme si tûch zatím vzácn˘ch okamÏikÛ muÏského svûta v na‰em matefisko-centrovském pro-
stfiedí. A tû‰me se z toho, Ïe i kdyÏ pomalu, tak pfiesto zaãíná tûch tatínkovsk˘ch tatínkÛ pfiib˘vat a kdo ví, co v na‰ich „ma-
minkov˘ch” centrech za pár let dokáÏou.

Jin˘mi slovy… V˘zva pro v‰echny ochránce pfiirozenosti. Pomozte roz‰ífiit zastoupení otcÛ v MC!

A pokud právû ve va‰em matefiském centru se tatínci jiÏ zabydleli, podûlte se sv˘mi zku‰enostmi. Nûkolik takov˘ch najdete
na dal‰ích stránkách tohoto ãísla PÛl na pÛl.

Dagmar Hamalová
viceprezidentka Sítû MC o.s. 

pro oblast projektového fiízení
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Popis druhu:
Druh: otec milující
Pfiíbuzn˘ druh: otec zaneprázdnûn˘
Lidové názvy: táta, taÈka, tatínek, taÈulda, taÈulínek
Rod: muÏsk˘
Tfiída: rodina
PÛvod: po pÛvodu se zatím neúspû‰nû pátrá
Základní Ïivotní funkce: láska k ostatním ãlenÛm rodiny ve
fyzické a du‰evní podobû
V˘skyt: hojnû roz‰ífien v rodinách, v matefisk˘ch centrech
se zatím vyskytuje ojedinûle
Podmínky v˘skytu: volnost pohybu a my‰lenek, deratizace
prostor od zamofiení Ïenskou v˘luãností, volnost pfiístupu 
k dal‰ím pfiíslu‰níkÛm rodiny a spoleãenství

Podpofite iniciativu ochráncÛ pfiirozenosti:

•  nevyhánûjte otce z MC a neubliÏujte jim

•  nabízejte otcÛm vhodnou potravu – fyzickou i du‰evní

•  upravte fyzick˘ i mentální prostor MC pro moÏnost 
volného pohybu otcÛ

•  podpofite kaÏdou otcovskou a rodinnou iniciativu

•  podûlte se o své pozitivní zku‰enosti z kontaktu s otci 
v matefisk˘ch centrech

•  dejte pfieãíst tento bulletin co nejvíce otcÛm.



SÍË VE V·ECH PÁDECH
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER
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MLUVIT, NASLOUCHAT A VNÍMAT

KAŽDÉ ČÍSLO ČASOPISU PŮL NA
PŮL PŘEČTU JEDNÍM DECHEM...
S oãekáváním v úter˘ otevírám mailovou po‰tu a u té-
matu komunikace si uvûdomuji, Ïe mÛj Ïivot je hlavnû 
o komunikaci. Nechci se zam˘‰let, proã zrovna já mám
odmaliãka takovou potfiebu komunikovat, uvûdomuji si
jen, Ïe asi i moje potfieba komunikace a sdílení mû za-
vedla aÏ k zaloÏení matefiského centra. – Moc mû zají-
mají osudy rÛzn˘ch Ïen i to, proã vzniklo právû to jejich
centrum, a dnes vím, Ïe málokterá si fiekla, tak teì
pÛjdu a zaloÏím centrum.
U mû to taky tak nebylo. Nejdfiív jsem chodila s mal˘m
dítûtem na procházky. V novém prostfiedí, bez kamará-
dek, Ïádné hfii‰tû, s lidmi se ãlovûk potkal jen v místním
obchodû ãi u kadefinice. Jak by se mi líbilo, kdyby u nás
byla taková „YMCA”. 
âasem jsem zdomácnûla a na‰la nové pfiátele a na pro-
cházkách jiÏ se tfiemi kluãíky jsem chodila okolo sta-
rého, opu‰tûného kina. Ve stesku po svém zamûstnání
jsem si fiíkala: „Tady by se dalo dûlat divadlo s dûtmi 
a pro dûti.” Dodnes nevím, jaká vy‰‰í síla mû pohánûla
k té neuvûfiitelné drzosti, bez prostfiedkÛ se zajímat 
o tak zdevastovan˘ prostor. Ale ‰la jsem za tím. A po
cestû nacházela nové lidi a pfiátele. Nové osudy. Ty,
ktefií se mnou, cizí holkou, zaãali komunikovat.
Poslouchali, co fiíkám, a svûte div se, mÛj nápad se jim
nezdál blázniv˘. Divadlo, jako prostfiedek komunikace,
to v ãem jsem vlastnû vyrostla. Divadlo uprostfied ves-
nice, pro dûti a rodiãe. Ale i sál vhodn˘ k zábavám.
Ma‰karní bály, matefiské centrum… Pfii prvních aktivi-
tách ohlednû shánûní penûz na velmi rozsáhlou 
a drahou rekonstrukci se uvolnil prostor zkrachovalé
restaurace, souãást budovy, jedin˘ bez zásadních oprav
„obyvateln˘ prostor”. Matefiské centrum! Nebudu 
se rozepisovat o dluzích nebo úsilí, které jsme museli
vynaloÏit, abychom prostory mohli rozjet, ani o prvot-
ních obtíÏích, v‰ichni to urãitû dobfie znáte.
Chci napsat v‰em, jejichÏ osudy a snaha i úspûchy mû
v tûchto chvílích drÏí nad vodou, protoÏe jsem pfiesvûd-
ãená, Ïe na‰e práce má smysl. V‰em ze Sítû MC!
A taky chci reagovat na v˘zvu, abychom se zapojily do
psaní. To mû vÏdycky bavilo a moc se mi zalíbily i nové
kampanû. Hfii‰tû jsme zrovna nûkolikrát fie‰ili, do toho
se vrhneme s vervou. A táta frãí? Skvûl˘ nápad...

Myslím, Ïe právû v komunikaci doma máme ãasto vût‰í
problémy neÏ jinde. A tak se ti na‰i chlapi leckdy ani
nedozví, jak moc je potfiebujeme, jak si váÏíme jejich
pomoci, jak nám vadí, kdyÏ ani neví, kde mají jejich
prckové obleãení, jak nám vadí, Ïe ãasto máme doma
pozici ledniãky, kusu inventáfie, které si ten ná‰ v‰imne,
teprve aÏ vyteãe (tahle úÏasná my‰lenka je z hlavy
Mirky Vopavové). Proto mû tak moc zaujal ãlánek paní
psycholoÏky ·paÀhelové. Nemyslím si, Ïe kdyÏ doma
nûco nefunguje, mÛÏou za to chlapi, jsem pfiesvûdãena,
Ïe za to mÛÏe nedostatek komunikace. Hrajeme si na
hrdiny a nefiíkáme, co se v nás dûje. Tatínky, ãasto ne-
vûdomû, odháníme od dûtí s pocitem „já pfiece v‰echno
zvládnu sama, kdyÏ chlap pracuje” a posíláme ho odpo-
ãívat. On má pak pocit, Ïe v‰echno hravû zvládáme. Ani
si neuvûdomujeme (ne v‰echny, samozfiejmû), Ïe jim
odpíráme to úÏasné privilegium – b˘t pfii tom. Podle
stárnoucího a neudrÏitelného modelu „otec vydûlává 
a máma se doma stará o dûti” se obíráme o moÏnost
b˘t spolu, pohromadû, proÏívat v‰echno spoleãnû, 
zeptat se toho druhého, jak˘ mûl dneska den. Na‰tûstí
ãasto mluvím s rodiãi jen o málo mlad‰ími a vidím, Ïe
vûci se mûní. Tátové chodí s dûtmi plavat, pfiebalují,
„nestydí” se jít s dûtmi sami na procházku. Vidí svoje
Ïeny uÏ jinak, neÏ má stále tendenci moje generace. 
Je úÏasné mluvit s druh˘mi a zajímat se o toho dru-
hého, protoÏe jen tak se nûco dozvíme. O tûch nejbliÏ-
‰ích, ale tfieba i o nov˘ch pfiátelích. Ale i o sobû. A tak
stále víc se pfiesvûdãuji o tom, jak˘ dar je umût mluvit 
a naslouchat.
Na 15.v˘roãí MC YMCA jsem si uvûdomila (hlavnû
proto, Ïe jsem nová), Ïe tady to funguje! A chtûla bych
upozornit (hlavnû pro ty, kdo nebyli na Besedû u kula-
tého stolu) na krásná slova o Rut Kolínské z úst paní
novináfiky Moniky Mudranincové. Vût‰inou v cizinû vûdí
mnohem dfiív, jaké osobnosti okolo sebe máme. A tak
to leckdy zaãínáme brát jako nûjakou samozfiejmost 
a zvy‰ujeme nároky, beze slova chvály. Pravdou je, Ïe ti
skromní je ani neumûjí pfiijímat. Není to ‰koda? VÏdyÈ
to taky patfií ke komunikaci. 
Tak se pojìme nauãit chválit - svoje dûti, spolupracov-
níky i svoje muÏe, kdyÏ si to zaslouÏí. ProtoÏe pofiád je
to spí‰ tak, Ïe nám v‰em jde kritika mnohem lépe. 
A není to ‰koda? 

Mirka Souãková
MC ¤epánek, Praha 5 - ¤eporyje
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JAK SE ÎIJE 
V MATE¤SK¯CH CENTRECH

KLUB TATÍNKÒ P¤I RODINNÉM CENTRU SLÒNù BOHUMÍN 

Bohumínsk˘ Klub tatínkÛ, kter˘ funguje druh˘m rokem v Rodinném centru SlÛnû, se pravidelnû rozrÛstá 
o nové ãleny - tatínky s dûtmi - a je velk˘m pfiínosem nejen pro zúãastnûné, ale hlavnû pro celé rodiny. 
Z poznatkÛ, které máme, se maminky pravidelnû v ãase, kdy tatínkové s dûtmi jsou v klubu, oddávají zálibám,
které normálnû nestíhají nebo je nemohou provádût se sv˘mi ratolestmi.

Pfii chlapsk˘ch fieãech se ãasto shodujeme na tom, jak obdivujeme Ïeny za v‰e, co musí zvládat. A právû 
i toto je jedna z náplní klubu tatínkÛ, a to nechat na‰im Ïenám ãas jen pro sebe.

Absolvovali jsme i akce, kde jsme se setkaly celé rodiny. Mnozí z nás poznali hodnû nov˘ch lidí, a jak uÏ to
tak b˘vá, na‰e Ïeny se seznámily tak dokonale, Ïe spolu podnikají spoleãné nákupy nebo se nav‰tûvují.

Rád bych pfiipomenul jen pár akcí na‰eho klubu tatínkÛ: 

•  volba „Prima táty”

•  besedování na rÛzná témata

•  spoleãné bruslení

•  sportujeme v tûlocviãnû

•  máme zaloÏen˘ i svÛj fotbalov˘ t˘m „SlÛÀata”

•  spoleãná náv‰tûva ZOO 

•  v˘lety do pfiírody spojené se stanováním

Názory nûkter˘ch tatínkÛ:

Tatínek Martin: „Do klubu chodím moc rád a hlavnû dûti
se vÏdy moc tû‰í”

Tatínek Luká‰: „Díky kolektivu dûtí v klubu se na‰e 2-leté
dítû nauãilo vûci dfiíve, neÏ kdyby bylo doma samo”

Tatínek Láìa: „Mám dvojãata, a kdyÏ jsme v klubu 
s tatínky, skvûle pokecám a dûti se cítí spokojenû”

Tatínek Radim: „KdyÏ jsme v klubu a má manÏelka si
uÏije odpoledne podle sebe, veãer je doma vÏdy pohoda”

Dovolte závûrem podûkovat vedoucí RC SlÛnû, paní
Vilmû Urbanãíkové, Ïe nám poskytuje prostory, fandí
v‰em na‰im akcím a pomáhá drÏet Klub tatínkÛ 
na skvûlé úrovni a vûfiím Ïe na‰e spolupráce potrvá 
i nadále.

za Klub tatínkÛ Jaroslav Kalous, 
RC SlÛnû, Bohumín
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TÁTA DNESKA BRUâÍ

VÏdycky jsem si myslela, Ïe mÛj manÏel Ale‰ nepatfií mezi pfiíli‰ tolerantní muÏe. Od té doby, co jsem aktivní 
v matefiském centru, pozoruji, jak se krÛãek po krÛãku mûní, ono mu asi ani nic jiného nezb˘vá. Na‰e dcera
Verunka se narodila v kvûtnu roku 2005. AÏ do záfií jsem byla pofiád s ní a jezdila tak maximálnû s koãárkem
po mûstû nebo k lékafice, zatímco Ale‰ si chodil na fotbalové tréninky, na zápasy, za „klukama” na pivo, hrát
hry na poãítaãi atd. Zdá se mi, Ïe narozením dítûte se pro nûj aÏ tolik nezmûnilo.

V fiíjnu jsem se odhodlala a zaãala nav‰tûvovat matefiské centrum MaMiNa, které vzniklo v záfií. Docházela
jsem tam pouze jednou t˘dnû, v úter˘ dopoledne, na Miminkování. Bylo to tak krátké, Ïe jsem se Ale‰ov˘m
zálibám absolutnû nemohla vyrovnat, ale to mi nevadilo, alespoÀ na dvû hodinky jsem vyskoãila z kolotoãe
domácí nudy a mohla jsem si popovídat o sv˘ch matefisk˘ch starostech. 
Obãas jsem sice za‰la na nûjakou tu pfiedná‰ku, ale ãasové peklo zaãalo aÏ v bfieznu roku 2006. Dcefii byl uÏ
skoro rok a já jsem dostala nabídku, Ïe bych Miminkování mohla pfievzít a také vstoupit do rady MC. Velmi
mû to zaujalo a také lákalo, takÏe jsem to doma pfiíli‰ nerozebírala a naservírovala to, jako by to byl zákusek
po nedûlním obûdû. Ale‰ chvíli pfiem˘‰lel (zatím nemûl moc o ãem, nevûdûl totiÏ, co ho ãeká) a jen zabruãel,
abych pfii tom nezapomínala na Verunku a domácnost. 
Na ãervnové valné hromadû jsem byla zvolena za ãlena rady sdruÏení a od záfií to zaãalo b˘t mnohem zajímavûj‰í.
Najednou jsem byla doma ãím dál ménû. KaÏdé úter˘ miminka, ve stfiedu pfiedná‰ky, sem tam porada vedení, 
s koãárky na procházku aj. âasu ub˘valo a Ale‰ bruãel víc a víc. UÏ jsem jeho záliby zaãínala více neÏ dohánût 
a tak jako on ve mnû vzbudil zájem o fotbal (nûkdy fandím jako anglick˘ hooligans), snaÏila jsem se ho já pfiivést
do centra. Vzpouzel se a bránil hodnû dlouho, ale v prosinci se mi to koneãnû zdafiilo. Mûli jsme Andûlské svícení
a já jsem byla zaneprázdnûná organizaãními vûcmi. Tím pádem jsem se nemohla aktivnû zapojit, takÏe se toho,
po dlouhém a únavném pfiemlouvání, ujal manÏel. Bylo to malé vítûzství, ale i to se poãítá. 
Od nového roku 2007 se zmûnilo je‰tû více. S dcerou jsem zaãala nav‰tûvovat také stfiedeãní a ãtvrteãní programy
pro vût‰í dûti a podílet se na jejich pfiípravû, stále vedu úterní miminka, také jsem se pustila do uãení nûmãiny, kaÏdé
dva t˘dny mám Babinec – tvofiivé odpoledne, od záfií jsem je‰tû nevynechala jedinou pfiedná‰ku, a Ïe jich bylo, a aby
toho nebylo málo, pfievzala jsem ruãní v˘robu a distribuci plakátÛ na akce v MC.                                                               
A doma? KaÏdodenní vafiení a péãe o domácnost zaãínala pokulhávat. Otázku: „Kam zase jde‰ a kdy pfiijde‰?”, jsem
sly‰ela ãím dál ãastûji a nesouhlasné bruãení je‰tû více.
Teì je kvûten, dcefii byly pfied t˘dnem dva roky. Ke v‰em jiÏ zmínûn˘m aktivitám jsem se zapojila do cviãení
dûtí a cviãení dûtí na míãích, zaãala jsem psát ãlánky do místního mûsíãníku a dvakrát t˘dnû chodím na inter-
net do knihovny, abych byla akãnûj‰í. A Ale‰? KaÏdou chvíli hlídá Verunku, byl uÏ nûkolikrát donucen uvafiit
obûd, protoÏe jsem to prostû nestihla, obãas zapne vysavaã nebo otfie nádobí. Ale hlavnû, Ïeny, mÛj bruãící
manÏel pere prádlo! Sice se to musel nauãit jiÏ pfied nûkolika lety, ale za tu dobu by mûl za praní prádla vyso-
ko‰kolsk˘ diplom, on u toho totiÏ pouãuje nejen mû, ale uÏ ‰kolil i svoji maminku, a to jsem tedy zírala.
Prádlo roztfiídí, vypere, 2x proklepe, povûsí na milimetr pfiesnû, sundá a sloÏí se stejnou pfiesností. To, Ïe ho
potom vysype na jednu hromadu a ze spodu si vytáhne triãko, je uÏ celkem vedlej‰í. To mi pfiipomíná, Ïe
jsem neÏehlila snad uÏ od Vánoc. 
A jak se zmûnil jeho postoj k m˘m náv‰tûvám v centru? (Obãas si myslím, Ïe spí‰ chodím já na náv‰tûvu
domÛ.) V dubnu Ale‰ strávil jednu noc s MaMiNou na horách, jednou mi pomáhal malovat obrázky, celkem
ãasto ho pfiemluvím, aby mi nûco odvezl nebo vyzvedl, také mi vozí letáky na místa, kam muÏi chodí málokdy
(na gynekologii), musí po mnû ãíst a také kritizovat (coÏ dûlá pomûrnû rád) mé ãlánky (tento mu asi pfieãíst
nedám) a hlavnû se uÏ zná s vût‰inou MaMi≈áck˘ch matek, coÏ mu ne vÏdy ãiní potû‰ení a musí poslouchat
o tom, co jsme zase dûlali v centru a ostatní, pro nûj velmi zajímavé, informace. 
Fotbal mu zÛstal, pivo a hry také a je‰tû mu nûco pfiibylo – aktivní Ïena. Já uÏ totiÏ nejsem domácí my‰ka, 
zdravím se s radou mûsta, vítám delegace, pofiádám v˘stavy, pfiispívám do tisku a vychovávám na‰i dceru, jak
nejlépe dovedu. Jsem na sebe celkem py‰ná a doufám, Ïe on je na mû taky, uÏ jsem to i párkrát zaslechla. Stále
v‰ak BRUâÍ, a asi vÏdycky bude. A to jsem mu je‰tû nestaãila fiíct, Ïe si chci zkusit napsat nûjak˘ ten grant 
a také budu pfiipravovat program na akci s tatínky a od záfií… 

KáÈa Hlávková, MC MaMiNa, Police nad Metují
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GWIA (GRASSROOTS WOMEN INTERNATIONAL ACADEMY) 
A LOCAL TO LOCAL DIALOG

KdyÏ se ãlovûk vydá na nesnadnou cestu ke spolupráci s úfiady, proÏívá obãas pocit, Ïe mu nikdo nero-
zumí, Ïe takové starosti má jen on sám, Ïe v‰ude jinde na svûtû to nemÛÏe b˘t tak hrozné. Pfiitom vût‰ina
z nás ví, Ïe bez rovnocenné spolupráce svûtem nepohneme. Pfied lety jsme si sdílely podobné zku‰enosti
v rámci mezinárodních setkání matefisk˘ch center i dal‰ích svépomocn˘ch Ïensk˘ch skupin sdruÏen˘ch 
v GROOTS. Zjistily jsme, Ïe na‰e zku‰enosti z rÛzn˘ch koutÛ svûta mají jeden spoleãn˘ rys, a sice bariéry
mezi úfiady a politiky na jedné stranû a námi, vût‰inou Ïenami z nejrÛznûj‰ích obãansk˘ch sdruÏení. 

První vla‰tovkou v hledání fie‰ení jak odstranit bariéry, se stal koncept GWIA (Mezinárodní akademie 
grassroots Ïen – slovo grassroots je do ãe‰tiny nepfieloÏitelné, jedná se o zcela obyãejné Ïeny). SíÈ matefisk˘ch
center se pravidelnû tûchto akademií úãastní a prezentuje tam nejrÛznûj‰í projekty.
Princip GWIA je zdánlivû jednoduch˘. Jedná se o spoleãné setkání odborníkÛ, politikÛ, zástupcÛ neziskov˘ch
organizací a médií. Na tûchto setkáních se prezentují rÛzné projekty a hledají se fie‰ení pfiedem dané proble-
matiky. AÏ posud se moÏná zdá, Ïe na tom není nic neobvyklého. A pfiece se tato setkání li‰í, jednotliví úãast-
níci se respektují jako rovnocenní partnefii a jedni od druh˘ch se uãí (proto název akademie) 
Poprvé to bylo v roce 2000 v rámci Expa v Hannoveru. Tehdy vyhrálo matefiské centrum v nûmeckém
Saltzgitteru soutûÏ zajímav˘ch místních projektÛ, které pak byly prezentovány na Expu. S nûmeck˘mi MC
spolupracujeme od poãátku vzniku prvního MC u nás, byly jsme tehdy pfiizvány jako neformální síÈ. Dostaly
jsme (Jitka Hermannová a já) pfiíleÏitost pfiedstavit na mezinárodní úrovni ãeská matefiská centra, historick˘
kontext jejich vzniku a jejich v˘voj. Tehdy jsme patfiily k „hvûzdám” postkomunistick˘ch zemí, protoÏe ve
srovnání s ostatními zemûmi MC v âechách docílila neãekaného rozkvûtu. 
Druhá prezentace na GWIA se uskuteãnila v Barcelonû v roce 2004 u pfiíleÏitosti 2. Svûtového urbanistického
fóra (World Urban Forum II). WUF je spojeno s problematikou bydlení a Ïivotních podmínek, a tak se témata
toãila kolem udrÏitelnosti Ïivota ve mûstech. Podafiilo se nám zajistit úãast nejen pro Leonu Walterovou 
z Boskovic, ale také pro boskovickou místostarostku, Jaromíru Vítkovou. Spoleãnû ukázaly pfiíkladnou spolu-
práci vedení mûsta s matefisk˘m centrem na pfiíkladu budování hfii‰tû.
Podobnû úspû‰ná byla loÀská prezentace projektu táborského MC Radost „Cesty mal˘ch chodcÛ” na GWIA
WUF III v kanadském  Vancouveru. Projekt prezentovala Klára Smolíková, sice se nepodafiilo získat k úãasti
nikoho z obecních pfiedstavitelÛ, ale mûsto Tábor pfiispûlo Kláfie alespoÀ ãásteãnû na letenku. 
Plánujeme vyuÏít zku‰eností z GWIA na podzim pfii pfiipravovan˘ch „kulat˘ch stolech” stejnû jako dosavad-
ních zku‰eností z Local to Local dialogu.
Projekt Local to Local dialog patfií k dal‰í metodû oslovování úfiadÛ ve snaze o spolupráci. Pfiispûly jsme 
k jeho zrodu a matefiská centra se uÏ ãtvrt˘m rokem uãí, jak budovat partnerské vztahy s úfiady. První zku‰e-
nosti bfieznického MC Pampeli‰ky uÏ obletûly cel˘ svût v publikaci, kterou vydala Huairou komise. Nyní byla
SíÈ vyzvána, aby zpracovala své zku‰enosti do vlastní publikace, která bude pfieloÏena do angliãtiny, aby se
na‰imi zku‰enostmi mohly inspirovat kolegynû v jin˘ch zemích.

Rut Kolínská, prezidentka Sítû MC

ZA NA·IMI HUMNY
GWIA
A LOCAL TO LOCAL DIALOG
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INFORMOVANOST MÒÎE DISKRIMINACI ZMÍRNIT
Diskriminace se nás net˘ká, nevnímáme ji ani si její existenci nepfiipou‰tíme. Ov‰em pouze do doby, kdy se s ní set-
káme na vlastní kÛÏi nebo prostfiednictvím nûjaké z blízk˘ch osob. Diskriminace je jev, kter˘ zacloumá na‰imi Ïivoty
od základÛ. V první chvíli se cítíme b˘t ztraceni, ochromeni, bezmocní. Diskriminace se velmi tûÏko prokazuje a je
tûÏké se proti ní bránit. Nûjaké moÏnosti tu ale pfiece jen jsou. Pro osoby, které se ocitly v takovéto tíÏivé situaci,
jsme otevfieli informaãní centra - jakousi první pomoc pro lidi, ktefií se s diskriminací setkali...

Informaãní centra pro diskriminované
V celé âeské republice je nízké povûdomí o existujících nerovnostech mezi muÏi a Ïenami na pracovním trhu 
i v osobním Ïivotû. SniÏování tûchto nerovností a upozorÀování na diskriminaci na trhu práce je hlavní ãinností 
na‰ich infocenter. V rámci projektu PÛl na pÛl vznikla informaãní centra v Libereckém, Královéhradeckém 
a Jihoãeském kraji. Mûli jsme za cíl co nej‰ir‰í pokrytí na‰í republiky, chceme zasáhnout co nejvût‰í poãet obyvatel
a zv˘‰it tak informovanost o rovn˘ch pfiíleÏitostech pro Ïeny a muÏe. Na‰e centra vznikla jak pfii nevládních nezisko-
v˘ch organizacích, tak i pfii v˘znamn˘ch knihovnách.

Libereck˘ kraj 
V Libereckém kraji spolupracujeme s Krajskou vûdeckou knihovnou. V rámci informaãní kampanû byly do fondu
nakoupeny tisíce knih s tématikou gender, rovn˘ch pfiíleÏitostí, sociálních a ekonomick˘ch aspektÛ trhu práce.
Infocentrum je otevfieno kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 15:30 do 18:30 hodin. Zájemci a zájemkynû zde mohou získat 
základní pomoc pfii hledání zamûstnání, doporuãení jak postupovat, jsou-li diskriminovaní na základû vûku nebo 
pohlaví. Dále mohou vyuÏít poãítaãe pfiipojené na internet a zaslat svÛj konkrétní dotaz t˘kající se diskriminace Ïen 
a muÏÛ na trhu práce pfiímo na on-line právní poradnu na webov˘ch stránkách projektu www.pulnapul.cz.

Královéhradeck˘ kraj 
Obecnû prospû‰ná spoleãnost Most k Ïivotu, která sídlí v Trutnovû, pfiedev‰ím zaji‰Èuje rekvalifikaci a kurzy pro 
nezamûstnané Ïeny. Zab˘vá se vzdûláváním, pofiádá pfiedná‰ky a besedy. Pro více informací je mÛÏete nav‰tívit vÏdy
v úter˘ od 9:30 do 12 a kaÏd˘ ãtvrtek od 15:30 do 18 hodin.

Jihomoravsk˘ kraj 
V Brnû jsou na‰e infocentra zastoupena dvûma organizacemi. Nezávisl˘m sociálnû-ekonomick˘m hnutím
NESEHNUTÍ a Knihovnou Jifiího Mahena. Informaãní centrum NESEHNUTÍ je otevfieno v pondûlí od 10 do 12 a od
16 do 18 hodin. Nabízí knihy a informaãní materiály zamûfiené pfiedev‰ím na muÏe-otce, informují o moÏnostech 
rodiãovské dovolené a o právech otcÛ. V knihovnû ale samozfiejmû lze nalézt i dokumenty t˘kající se Ïenského
hnutí, feminismu a dal‰ích pfiíbuzn˘ch témat. Infobod v knihovnû Jifiího Mahena je uÏivatelÛm k dispozici v úter˘ 
a ve ãtvrtek od 15:30 do 18 hodin. V knihovnû Jifiího Mahena v pfiedná‰kovém sále se pofiádají ve spolupráci 
s NESEHNUT˘mi „Îenské ãtvrtky” vÏdy od 17 hodin, které pfiedstavují souãasná témata t˘kající se Ïivota Ïen a muÏÛ.
AÈ uÏ je to politická participace, pfiirozen˘ porod, otcové na rodiãovské dovolené nebo napfiíklad Ïenská literatura.

Praha 
Knihovna a informaãní centrum Gender Studies je sv˘m ãtenáfiÛm a v‰em uÏivatelÛm otevfiena od úter˘ do pátku od 12 
do 18 hodin. Nabízí více neÏ 7000 svazkÛ vãetnû nejnovûj‰ích titulÛ. Fond je zamûfien˘ na rovné pfiíleÏitosti, slaìování 
osobního a pracovního Ïivota a dobrou praxi zemí Evropské unie a dal‰ích ãástí svûta; obsahuje v˘zkumy a vûdecké práce
zahraniãních pracovi‰È a univerzit. „Úterky s gender” v rámci projektu PÛl na pÛl se snaÏí upozornit na nejdÛleÏitûj‰í 
souãasná témata dot˘kající se diskriminace Ïen a muÏÛ na trhu práce, jako jsou nov˘ Zákoník práce 2007, právo 
z feministického pohledu nebo téma aktivního otcovství. Z praÏské organizace je také koordinována telefonická právní 
poradna. Na ãíslech 774 913 350 a 224 913 350 vÏdy v úter˘ od 9 do 11 a v pátek od 16:30 do 18:30 je k dispozici 
právniãka, se kterou mohou klienti a klientky konzultovat své otázky t˘kající se v˘hradnû diskriminace v zamûstnání 
a pfii hledání práce. Nedílnou souãástí informaãní ãinnosti je i Mezinárodní den rovnosti Ïen a muÏÛ, kter˘ se koná vÏdy 
19. ãervna. První MDR jsme oslavili v roce 2006. V prÛbûhu tohoto dne chceme ve v‰ech regionech, kde jsou informaãní
centra, vejít do ulic a upozornit, Ïe diskriminace není jen slovo. Nediskriminujte a nedovolte to jin˘m!

Magdalena Hornová, Gender Studies, o.p.s.

PÒL NA PÒL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
ŽEN A MUŽŮ
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19. âERVNA SLAVÍME DEN ROVNOSTI ÎEN A MUÎÒ
V loÀském roce byl 19. ãerven poprvé vyhlá‰en Dnem rovnosti Ïen a muÏÛ. Letos jej opût oslavíme. Den 
rovnosti Ïen a muÏÛ vyhlásil projekt PÛl na pÛl – rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ ve spolupráci s partnersk˘mi 
projekty v Dánsku, Loty‰sku, Polsku, Rakousku a ·panûlsku. V leto‰ním roce se pfiidaly dal‰í neziskové orga-
nizace a rozvojová partnerství sdruÏená v rámci projektÛ EU EQUAL.

Rovnost Ïen a muÏÛ otevírá svût v‰em bez rozdílu. Za rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ je odpovûdn˘ kaÏd˘ z nás. 
Den rovnosti Ïen a muÏÛ je pfiíleÏitostí k diskuzi o tom, co se za pojmem rovnost Ïen a muÏÛ skr˘vá. MÛÏe jít 
napfiíklad o rÛzné formy slaìování osobního a pracovního Ïivota, zapojení otcÛ do péãe o dûti ãi kariéru Ïen. Ti, kdo
respektují rovnost mezi muÏem a Ïenou, slaví 19. ãerven jako Den rovnosti Ïen a muÏÛ. Mnozí z nich se svou ideou
vycházejí do ulic fiady evropsk˘ch mûst. 

Leto‰ní rok budou v âeské republice probíhat tyto aktivity: 
17.6.
Zahájení oslav mezinárodního dne - Pfiedstavení skupiny Decalages „Posedlost” - pohybová koláÏ na téma nesluãi-
telnosti Ïenského a muÏského elementu a stálého hledání dokonalé harmonie. Program otevfie námûstkynû primá-
tora hlavního mûsta Prahy Markéta Reedová. Palác Akropolis ve 20:00.
18.6.
VernisáÏ fotografické v˘stavy „Aktivní otcovství aneb kdyÏ peãují tátové” (pro Nesehnutí nafotili Radim ·a‰inka,
Zora Javorská, ZdeÀka ¤ezbová). 15:00 v Gender Studies
„Ze ‰uplíku na vefiejnost…moje vlastní genderová tvorba” - vefiejné ãtení vlastní tvorby v prostorách knihovny
Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. (17:00) 
19.6. 
Konference: „Rovné pfiíleÏitosti ve firemní praxi”, Clamm-GallasÛv palác Praha, 10:00 - 15:00. Konference se
koná v projektu O rovnosti s firmami.
Informaãní stánky na tfiech místech v Praze, dále pak v Brnû, Liberci a Trutnovû (dal‰í aktivity v tûchto mûstech). 
„Kamera je rodu Ïenského” - filmov˘ maratón ve Svûtozoru, Filmové projekce k Mezinárodnímu dni rovnosti Ïen 
a muÏÛ. (9:00 - 18:00)
âesk˘ svaz Ïen slavnostnû vyhlásí v˘sledky novináfiské soutûÏe „Kariéra je Ïenského rodu” o nejv˘stiÏnûj‰í ãlánek,
reportáÏ, rozhovor s tématikou t˘kající se rovn˘ch ‰ancí Ïen ve spoleãnosti, v pracovním zafiazení a v rodinû, 
oti‰tûn˘ v centrálních novinách a ãasopisech, v praÏsk˘ch denících nebo odvysílan˘ v rozhlase ãi televizi.

Zá‰titu nad praÏsk˘mi oslavami pfievzala námûstkynû primátora hlavního mûsta Prahy Markéta Rezedová. 

Proã jsme se rozhodli pro Den rovnosti Ïen a muÏÛ, kdyÏ uÏ máme Mezinárodní den Ïen? 

Mezi tûmito dvûma v˘znamn˘mi dny cítíme rozdíl: Mezinárodní den Ïen oceÀuje dlouhodobé a dodnes trvající úsilí
aktivistek za prosazení práv Ïen. Pfiipomíná demonstrace za hlasovací právo Ïen ãi za rovné pfiíleÏitosti Ïen na trhu
práce. V neposlední fiadû pak posiluje spoleãenskou, politickou i ekonomickou pozici Ïeny. 
Naproti tomu Den rovnosti Ïen a muÏÛ vyjadfiuje respekt k genderové rovnosti, respektive k rovnosti Ïen a muÏÛ
pfieváÏnû zvy‰ováním povûdomí spoleãnosti a informováním ‰iroké vefiejnosti o relevanci problému. Cílem je kladnû
zobrazovat partnerství mezi muÏi a Ïenami a podpofiit rovné pfiíleÏitosti mezi nimi. Den rovnosti Ïen a muÏÛ je zamû-
fien jak na Ïeny, tak na muÏe: snaÏí se pojem „rovné pfiíleÏitosti” vztáhnout na obû pohlaví, protoÏe víme, Ïe i muÏi
mohou b˘t diskriminováni ãi znev˘hodnûni. Oba v˘znamné dny jsou dÛleÏité v dosahování rovn˘ch práv a pfiíleÏi-
tostí pro Ïeny a muÏe.    

Rok rovn˘ch pfiíleÏitostí pro v‰echny bychom chtûli vyuÏít k ustanovení Dne rovnosti Ïen a muÏÛ v˘znamn˘m dnem
Evropské unie. Tím chceme zdÛraznit v˘znam rovn˘ch pfiíleÏitostí pro Ïeny a muÏe, konceptu genderové rovnosti 
a související genderové perspektivy celé spoleãnosti. Hlavní my‰lenkou je ukázat, Ïe rovné pfiíleÏitosti se t˘kají jak
Ïen, tak i muÏÛ, a dot˘kají se jejich spoleãenské, ekonomické a kulturní situace, stejnû jako vûku, etnického pÛvodu,
rasy a jin˘ch hodnot ovlivÀujících jejich Ïivot. Souãasnû poukazuje na v˘znam kladen˘ na rovnost pfiíleÏitostí Ïen 
a muÏÛ ve strategiích evropsk˘ch institucí, ale i jednotliv˘ch zemí, jeÏ jsou ãleny Evropské unie, resp. vytváfiejí 
bohat˘ kulturní a spoleãensk˘ kontext Evropy.

Iniciativu nad zafiazením Dne rovnosti Ïen a muÏÛ do „Evropského kalendáfie” pfievzala poslankynû Evropského 
parlamentu Vûra Flasarová, která o Dni rovnosti Ïen a muÏÛ v EP promluvila 28.3. a pfiedstavila ideu poslancÛm 
a poslankyním EP. Ti mají v souãasnosti moÏnost podepsat prohlá‰ení podporující tento den. 

Program Dne rovnosti Ïen a muÏÛ bude pravidelnû aktualizován na stránkách 
www.feminismus.cz a www.rovneprilezitosti.cz.

Linda Sokaãová, Gender Studies, o.p.s.
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ÎENA MEZI PARAGRAFY, 
ROZUMEM A CITEM…

Úvodem
Jak sladit rodiãovství a kariéru?
Tuto otázku si dle mého názoru a zku‰eností klade vût‰ina Ïen, které mají dûti. Prozatím si ji v‰ak neklade vût‰ina
muÏÛ, coÏ vzhledem ke stále trvajícímu spoleãenskému pohledu na  roli matky a otce není divu. Pfiesto – pí‰u
prozatím, protoÏe pevnû vûfiím, Ïe tomu v budoucnu bude jinak. Tento ãlánek je, vzhledem k jeho publikování
v bulletinu Sítû matefisk˘ch center, urãen pfiedev‰ím pro ãtenáfiky - Ïeny. Ne, Ïe by si v nûm své nemohli najít
i muÏi, téma se t˘ká obou rodÛ stejnû. Jde mi spí‰e o to, Ïe se budu vûnovat matefiství a ne rodiãovství ãi otcovství,
budu psát „mohly” a ne „mohli”… To jen pro objasnûní genderové vyváÏenosti ãlánku. Já sama se tématu
slaìování vûnuji jak profesnû, tak lidsky, takÏe vím, o ãem mluvím a pí‰i. Mé dvû dûti, práce na poloviãní úvazek,
dÛm, muÏ, pes, koãka, zahrada, aktivity… to v‰e pfiede mne otázku co nejlep‰ího slaìování v‰ech tûchto ãinností
ke spokojenosti nás v‰ech klade takfika dennû. A coÏ teprve, kdyÏ bûÏn˘ t˘denní stereotyp pfietrhnou vûci a události
nebûÏné, oslavy svátkÛ ãi nemoci dûtí... Ráda bych se s vámi tedy na následujících stránkách podûlila o své
odborné znalosti, ale i osobní a mezilidské zku‰enosti, které se t˘kají otázky: Jak mám sladit rodinu a práci?
Ale tato otázka není pfiesná. Pfiesné vyjádfiení je v názvu ãlánku, problém se t˘ká SLAëOVÁNÍ. Ta nedokonavost
ãi dokonavost slovesa „obojí sladím (pozor, neplést si se slovesem osladím :o)) ãi slaìuji” je velmi podstatná.
Na vyjasnûnou hned v úvodu – SLADùNO nebudete mít asi nikdy. Slaìování práce a rodiãovství je nikdy nekonãící
záleÏitost. Je to práce sama o sobû, stejnû tak jako budování vztahu ãi v˘chova dûtí. Îivot se mûní, mûní se
podmínky. Jinak budete hospodafiit s ãasem v momentû, kdy máte dûti malé, kdy máte jedno dítû ãi více, kdy jste
na dûti sama ãi máte kolem sebe pomáhající okolí. Jinak se slaìuje ve chvíli, kdy je dítû nemocné, jinak, kdyÏ
doma máte puberÈáka ãi puberÈaãku. To je nutné si uvûdomit, mÛÏete toho o slaìování hodnû znát a praktikovat,

SLAëOVÁNÍ RODIâOVSTVÍ A KARIÉRY

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
Bezplatné právní poradenství zamûfiené na rovnost pfiíleÏitostí na trhu práce je poskytováno pro-
stfiednictvím telefonické linky v úter˘ 9:00 – 11:00 hod. a v pátek 16:30 – 18:30 hod. na ãíslech
224 913 350, 774 913 350, osobního (pfiedem domluveného) setkání a pfiedev‰ím prostfiednictvím
on-line webové poradny (http://www.rovneprilezitosti.cz). Na va‰e dotazy odpovídají:

Ana Králíková LuÏaiç
se narodila 1976 v Sarajevu, Bosna a Hercegovina, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. UÏ za
studií spolupracovala s organizací âlovûk v tísni a úãastnila se pfiíprav filmov˘ch festivalÛ v Banja Luce
(Bosna a Hercegovina) a Praze. V souãasné dobû pracuje jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláfii
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stejnû je Ïivot stále se mûnící realita, která vás kolikrát mÛÏe zaskoãit. I z toho lze ãerpat sílu, protoÏe, kdyÏ máte
pocit, Ïe v souãasné chvíli vám to opravdu nejde, vûfite – bude jinak a moÏná i lépe. Pfies mûnící se podmínky
existuje nûkolik zajímav˘ch faktÛ i zaruãen˘ch rad, které nám mohou k na‰í i rodinné spokojenosti pomoci.
Upozornûní - téma je natolik ‰iroké a rozsah ãlánku omezen˘, takÏe zmínûno bohuÏel nemÛÏe b˘t v‰e.

Individualita

Pfies urãitá obecná pravidla a moÏnosti, jak 
s ãasem pracovat, je nejdÛleÏitûj‰í si uvûdomit, Ïe
jsme kaÏdá jiná. Proto hned zpoãátku si zkusme dát
jeden nejdÛleÏitûj‰í cíl ãi pravidlo, kter˘m je – nes-
rovnávat se! Je moÏné, Ïe závistivû koukáme na
okolní matky ãi otce a fiíkáme si, jak je moÏné, Ïe
oni tak zvládají a my ne. Myslím, Ïe toto je slepá
cesta, neznáme natolik jejich Ïivoty, abychom z nich
mohli ãerpat kritiku pro sebe. Ale mÛÏeme z nich
ãerpat nûco jiného, coÏ jsou – RADY, POUâENÍ,
PRAKTICKÉ NÁVODY. Pokud se vám zdá, Ïe va‰e
kamarádka bájeãnû zvládá roli matky, jiná má doma
bájeãnû uklizeno, dal‰í má v kuchyni sepsané povin-
nosti pro sebe, manÏela i dûti, dal‰í… PfiíkladÛ, jak
kdo zvládá, je kolem nás mnoho. A nic nám nebrání 
v tom, abychom k nim pfiistoupili otevfienû a ne se-
bekriticky. Tedy nebát se zeptat. Pokud vá‰ dÛm
opravdu nepfiipomíná úhlednou klícku a kamarádka
má vÏdy krásnû uklizeno, zeptejte se jí. Zeptejte se
jí, jak to dûlá, co pouÏívá za ãisticí prostfiedky, kdo
co u nich uklízí atp. MoÏná, Ïe zjistíte, Ïe uklízí po
nocích místo ãtení a fieknete si, Ïe takto to opravdu
vy dûlat nechcete… ale moÏná zná opravdu pár 
dobr˘ch tipÛ, jak si v domácnosti poradit. Îe staãí
pravidelnû zametat a ne vytírat, Ïe si lze práci 
v domácnosti rozdûlit do jednotliv˘ch dnÛ, Ïe je
lep‰í uklízet kaÏdou sobotu cel˘ den… Opût, záleÏí
jen na vás, co vám vyhovuje a která cesta vás 
dovede k vût‰í spokojenosti, co se slaìování t˘ká… 
A neptejte se jen na domácí práce, ale na v‰e, 
z ãeho sama pro sebe mÛÏete ãerpat vût‰í sílu 
porvat se s denními úkoly. Jak si kdo pí‰e do diáfie,
jak se stará o nemocné dûti… MÛÏete se ptát sv˘ch
matek, babiãek, prostû kohokoliv, z koho cítíte, 
Ïe vám mÛÏe nûco pouãného fiíct. DÛraz kladu na
svépomocné Ïenské skupinky, kdy se Ïeny, napfi. 
v matefisk˘ch centrech, mohou sejít a opravdu
mohou zevrubnû „slaìování” probrat. Vûfite tomu,
Ïe si z takov˘chto setkání mÛÏete mnoho odnést.
JelikoÏ pofiádám na dané téma celodenní semináfie,
vím, o ãem mluvím. Tûch fint a receptÛ opravdu 
existuje veliké mnoÏství a není nad teorii, která je 
jiÏ v praxi osvûdãená. I já sama si z kaÏdého semi-
náfie odná‰ím nûkolik poznámek o tom, jak která
Ïena slaìuje a já sama se sv˘ch pfiítelkyÀ a zná-
m˘ch ptám, jak to a to dûlají. Vfiele proto doporu-
ãuji! TakÏe – mûjte na pamûti va‰i individualitu, 
Ïe to, co vyhovuje vám, nemusí vyhovovat ostatním

(a z toho plyne – nesuìte ostatní za to, Ïe ona 
nezvládá, má doma nepofiádek, ãi nevychované
dûti!) a naopak ãerpejte pouãení z bûÏného Ïivota.
Ptejte se a zkuste nûjaké ty osobní diskutující 
skupinky na téma „slaìování” u vás v matefiském
centru. 

Zmûna my‰lení

Slaìování práce a rodiny se t˘ká mnoha aspektÛ,
vûfiím, Ïe se mi v tomto ãlánku podafií zmínit se
alespoÀ o nûkolika z nich. Je to samotné vnímání
vlastního matefiství, své práce, partnerství, domá-
cích prací, v˘chovy dûtí… Témat je mnoho, ale pro
jejich zdárné vzájemné vyladûní je nutné zaãít pra-
covat sama na sobû, sama u sebe. Zaãít musíme 
u toho nejpodstatnûj‰ího, u vlastního my‰lení, pfie-
m˘‰lení o svûtû a své roli v nûm. Zmûna se t˘ká
dvou podstatn˘ch prvkÛ – obsahÛ na‰eho my‰lení 
a zpÛsobu, jak na dané vûci pohlíÏíme.
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Obsahem my‰lení mám na mysli to, co si kaÏdá 
z nás pfiedstaví, kdyÏ si fiekne – to je dobrá matka,
to je dobrá v˘chova, to je správn˘ muÏ ãi dobfie vy-
chované dítû. Opût je to o na‰í vlastní individualitû 
a vypl˘vá z toho poselství – není jeden ideál matefi-
ství, jeden ideál dobrého muÏe, kaÏdá z nás 
„to máme jinak”. Proto, neÏ se zaãnete cítit jako 
krkavãí matka, zamyslete se nad tím, zda se tak 
cítíte opravdu vy sama, zda va‰e dítû opravdu trpí,
ãi zda jde jen o z venku nainstalované my‰lení
„dobrá matka je”. Stejnû tak pro kvalitní fungování
vztahu ãi rozdûlení prací v domácnosti je ãasto
nutné bofiit zavedené stereotypy a pfiestat si myslet,
Ïe „tak to pfieci je dáno, role jsou rozdány”. ProtoÏe
mnoho z toho, o ãem jsme pfiesvûdãeny, Ïe „tak
pfieci je” není nic jiného, neÏ nûco vytvofieného, 
vymy‰leného a generacemi pfiedávaného. Ale o tom
v dal‰ích kapitolkách… ProtoÏe druhé podstatné,
co se na‰eho my‰lení t˘ká, je zmûna jeho zpÛsobu,
aneb – NAUâIT SE MYSLET POZITIVNù. Z mnoha
v˘zkumÛ plyne, Ïe pozitivní my‰lení je nejdÛleÏitûj-
‰ím nástrojem pro zvládání takfika v‰ech Ïivotních
událostí. Pfiesto mnoho z nás myslet pozitivnû
neumí. Mám klientku, pro kterou je pozitivní my‰-
lení nálepkou, umûle vykonstruovanou dovedností 
a lÏí. Není tomu tak a pozitivnû myslet a pocítit 
blahodárné dÛsledky pozitivního pfiístupu se mÛÏe
nauãit kaÏdá z nás. 

Zkuste si sama sobû poloÏit otázky:
1. Onemocní mi dítû a já mám mnoho práce. Co

budu dûlat, jak se k tomu postavím?
2. Mám práci veãer doma a usnu pfii uspávání dûtí.

Co budu cítit ráno, aÏ se probudím? 

K obûma situacím lze pfiistupovat nûkolika rÛzn˘mi
zpÛsoby. A obû lze pfiijímat pozitivnû. Pokud máte
nemocné dítû, buìte s ním. PfiestaÀte se trápit tím
v‰ím, co byste mûla vlastnû dûlat jiného. Buìte 
s ním, ãtûte mu pohádky, koneãnû proãtûte v‰echny
ty komiksy z knihovny, namalujte obrázky. âerpejte
sílu z toho, Ïe jste máma, máte nemocné dítû, to se
pfieci stává a buìte tu pro nûj. Urãitû se i dfiíve
uzdraví a aÏ se tak stane, práci doÏenete ãi ji 
pfiedáte nûkomu jinému. Pointa je v tom, Ïe 
s nemocí dítûte, tímto faktem, nenadûláte nic. 
Pouze mÛÏete zmûnit pfiístup a místo negativního
nûkolikadenního stresu a nadávek urãen˘ch samy
sobû mÛÏete pro své dítû i sebe nûco dobrého 
udûlat. Jde jen o to, se to nauãit. Stejnû tak v situaci
druhé, kdy jste místo práce spala, je pozitivní fie‰ení
to, kdy se smífiíte s tím, Ïe se tak jiÏ stalo a vidíte
pozitivum v tom, Ïe jste minimálnû dobfie vyspaná 
a práce vám pÛjde lépe od ruky. ProtoÏe – opût 
si mÛÏete zpûtnû nadávat, ale opût s tímto faktem 

jiÏ nenadûláte nic. Pouze ho mÛÏete pozitivnû 
zpracovat. 

Poselství: Vûfite a viìte ve svém Ïivotû, Ïe v‰echno
zlé je k nûãemu dobré a Ïe pozitivní my‰lení vám
pomÛÏe slaìovat ze v‰eho nejlépe.

Matefiství

KaÏdá z nás, aÈ tomu vûfiíme ãi ne, pracuje s nûja-
k˘m sv˘m vlastním konceptem ideální matky.
Vypl˘vá i z potfieb dûtí, o nichÏ si myslíme, Ïe je dûti
mají. Jedna strana mince je na‰e „ideální matka”,
druhá je ta, kterou nám „vnucuje” spoleãnost.
PfiíkladÛ znám z praxe nûkolik, kdy si Ïena myslí, Ïe
by nûco mûla dûlat, aby byla dobrou mámou a ãasto
jí to není vlastní. Obecnû matefiství prochází v histo-
rii velkou promûnou a dne‰ní model „dobré matky”
by v minul˘ch letech neobstál. Pro na‰i spokojenost
je nutné o této promûnû vûdût, vûdût, Ïe pojetí
správného matefiství se mûní a je na kaÏdé z nás,
drÏet se toho, co pro nás dobrá ãi ideální máma je.
Téma je velmi obsáhlé a pfiíklady lze vidût v‰ude
kolem nás. Ráda je kolem sebe vyhledávám.
Napfiíklad v dne‰ní dobû je ãasto jako „ideální matka”
vidûna ta, která své dûti pouze miluje a Ïádné nega-
tivní city nemá. Je to moÏné?

Hajej dítû, kolébu tû,
Abys spalo, neplakalo, 
své mamûnce pokoj dalo.
Jestli nedá‰ pokojíãka,
hodíme tû do rybníãka 
A z rybníãka do Dunaje,
ChyÈ si ho tam, hastrmane!

Tak tato ukolébavka jasnû fiíká, Ïe i dfiíve matky mûly
negativní city, proto, kdyÏ se budete na své dítû zlo-
bit, nemyslete si hned, Ïe svou roli „dobré matky”
nezvládáte. Tím samozfiejmû nechci fiíci, Ïe by
mámy mûly b˘t na své dûti zlé, pouze to, Ïe i matka
má právo se zlobit a není proto ‰patná máma.
Stejnou promûnou prochází i koncept „kdy odejít od
dítûte do práce”. Spoleãností je nám vnucován 
urãit˘ model, kdy je dobré odejít, kdy je moc brzy 
a kdy je moc pozdû. Opût – mûjte na mysli svou 
individualitu a individualitu sv˘ch dûtí a nenechte
sebou manipulovat. Mám pfiítelkyni, která ode‰la od
své dcery do práce ve dvou letech. Dcera byla velmi
spokojena u babiãky, pfiítelkynû v práci. Zdálo by se
to b˘ti ideálním. Pfiesto ona sama o sobû v kaÏdé
druhé vûtû prohla‰ovala: „jsem matka – hyena,
opustím dítû, musí b˘t u babiãky”. Proã? Proã, kdyÏ
byly obû spokojeny? Pravdûpodobnû cítila ten velk˘
tlak spoleãnosti, poslouchala fieãi svého okolí, Ïe
správná matka má b˘t s dítûtem doma do tfií let.
Pokud vy sama nûco podobného proÏíváte, jste
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sama takto hodnocena ãi takto hodnotíte, zamyslete
se nad tím. Neexistují univerzální pravdy a recepty
na to, kdy má máma od dítûte jít do práce, jak se má
správná máma chovat, co má dûlat. Podporujte tedy
spí‰e sama sebe i matky ve svém okolí v sebeuvû-
domûní si toho, co vlastnû chci. ProtoÏe není nad
spokojenou mámu. A správná a spokojená máma,
to mÛÏete b˘t i vy, ale opravdu se fiiìte tím, co
chcete vy. Na semináfii jsme napfiíklad probíraly
téma psaní deníãkÛ pro dûti. Takové to, kdy dûtem
pí‰ete, kdy zaãaly mluvit, chodit, co fiekly a co udû-
laly. Vycházím z vlastní zku‰enosti, kdy mi vadilo, Ïe
jsem druhému dítûti prostû nûjak nestíhala ten dení-
ãek psát. KdyÏ jsem si stûÏovala kamarádce, fiekla
mi velmi podstatnou vûtu: „Jak, Ïe na to nemá‰ ãas,
prostû dûlá‰ nûco jiného!” A já si uvûdomila, Ïe pro
mne je opravdu dÛleÏitûj‰í, abych mûla pro svou
dceru napsáno, kdy fiekla poprvé máma, neÏ abych
mûla uklizen˘ stÛl. Zaãala jsem tedy deníãek psát na
úkor ostatních vûcí. A jedna maminka mi na semi-
náfii fiíká: „Tak já sem jedu, abych se uklidnila 
a dozvím se, Ïe jsem ‰patná máma, protoÏe nepí‰u
deníãek!” Ale o tom to právû je – nikomu nefiíkám 

(a vy to také nedûlejte!), Ïe je ‰patná máma, protoÏe
nûco nedûlá. Já pí‰u deníãek, protoÏe sama chci,
protoÏe je to pro mne dÛleÏité, pokud to pro vás 
dÛleÏité není, tak to nedûlejte! Je to o va‰ich hodno-
tách, va‰ich dÛleÏit˘ch vûcech v Ïivotû a kaÏdá z nás
to máme postaveno jinak. 
Není lep‰í a hor‰í máma, jste vy a va‰e spokojenost
a va‰e spokojené dítû. Stejnû tak pozor na mediálnû
vytvofien˘ tlak, kdy ãtete o v‰ech superÏenách, které
s úsmûvem v‰e stíhají. Nenechejte se tím manipulo-
vat, nechejte to plynout kolem sebe a maximálnû si
z toho opût vezmûte pozitivní radu pro sebe, 
co lze dûlat jinak, vylep‰it a pozmûnit. Celkovû pozor
na média a vÛbec v‰echny rádce (a tím myslím 
bohuÏel ãasto i psychology v manÏelsk˘ch porad-
nách). Mnohdy pracují s konceptem tradiãní 
role Ïeny a tradiãní role muÏe, kter˘ vám osobnû 
vyhovovat nemusí. Je dobré si toho v‰ímat, tento
stereotyp lze nalézt v‰ude kolem nás… kdyÏ se 
politiãky ptají, jak stíhá kariéru a dûti (kdo by se ptal
politika - muÏe? Nikdo!), kdyÏ se muzikantek ptají,
co dûlají v noci jejich dûti, kdyÏ ony koncertují (opût
– muÏÛ se nikdo neptá). 

WORK – FAMILY BALANCE

S tímto pojmem, kter˘ se slaìování rodiny a práce t˘ká, se mÛÏete setkat, vûnují se mu jiÏ i odborné ãasopisy
ãi konference. A ono balancování je tu na místû… Stejnû tak se tématu t˘ká i termín „time-management”
nebo-li umûní fiídit svÛj ãas, pracovat se sv˘m ãasem, dnem, dny a t˘dny. Existují urãitá obecná pravidla 
balancingu, mezi nûÏ patfií:

1. Urãit si míru spokojenosti se sv˘m Ïivotem. Prakticky si vezmete tuÏku a papír, kter˘ rozdûlíte na dva 
sloupeãky s nadpisy spokojená a nespokojená. Pod nû konkrétnû vepí‰ete, s ãím jste a nejste spokojená…
a dle toho konáte. Jen pro zajímavost, kter˘ seznam máte del‰í?

2. Definovat své cíle. Opût si vezmete tuÏku a papír, napí‰ete si svÛj cíl, stanovíte termín a to, co pro jeho 
dosaÏení musíte udûlat vy i va‰e okolí. 

3. Vytvofiit si koláã vlastního dne, coÏ je jedna z nejoblíbenûj‰ích metod time-managementu. Opût si vezmete
papír a na nûj si nejprve napí‰ete ãinnosti, ze kter˘ch se skládá vá‰ den. âinnosti shlukujete – napfi. Ïehlení
a praní je domácnost. Namalujte kruh a jednotliv˘m ãinnostem vymezte urãitou procentuální ãást, které
vám ve dni zaberou. Pofiádnû se na koláã podívejte, máte tam opravdu v‰echno? (Jen pro upozornûní,
opravdu se mi na semináfiích nûkolikrát stalo, Ïe tam Ïeny mûly dûti, domácnost, samy sebe, práci…ale
opravdu, ale opravdu tam nemûly svého partnera. Je moÏné, Ïe pro nûj jiÏ ãas nezb˘vá…). 

4. Ovûfiit si, jak vyváÏen˘ je vá‰ Ïivot a to tak, Ïe si podobn˘ kruh vytvofiíte znovu, ale ve smyslu dne 
takového, jak˘ byste ho vy sama chtûla mít. Co je jinak? Co bych chtûla, aby bylo lep‰í? Co pro to mohu
udûlat?

5. Udûlat si obhlídku budoucnosti - pfiedstavte si samu sebe, jak budete vypadat za deset let, co chcete, co
nechcete, co musíte udûlat – pfiedstava dne pracovního a volného. Klidnû konkrétnûji – s k˘m bych chtûla
Ïít, kolik mít dûtí, chci pracovat???

Tolik pfiíklad metod, jak lze pracovat sama se sebou a se sv˘m ãasem. Îijeme prostû jen jednou a nikdo jin˘
za nás lépe Ïít nebude. Proto se snaÏme dosahovat toho, co bychom rády. Nechceme pfieci za deset let 
plakat, Ïe ten Ïivot je ale úplnû jin˘, neÏ bychom ho my samy chtûly mít. 
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Stfiípky slaìování

Domácí práce dûláme v rodinû v‰ichni, máma není
neplacená hospodynû, ale je hospodynû a táta je
také hospodáfi a dûti také hospodafií kaÏd˘ na svém.
Zadávejte sv˘m dûtem jejich povinnosti jiÏ do 
dûtství, v momentû, kdy jsou schopny jich dosáhnout
a radujme se z toho, Ïe je dûlají s radostí. Pokud 
tfiíletému dítûti zadáte, Ïe kaÏd˘ den musí nakrmit
koãku, tak ji bude krmit rádo, protoÏe se bude cítit
„jiÏ velké” a stane se z toho jeho kaÏdodenní rutina,
jako je ãi‰tûní zubÛ. Stejnû tak pracuje doma i part-
ner. Opravdu existují rodiny, kde mají vypsan˘ 
seznam úkolÛ, které má kdo na starosti. Pokud
nûkdo nûco nedûlá, ani náhodou to nedûlejte za nûj.
Spoleãnû vytvofite systém, kde napí‰ete, o co se kdo
stará. A nejlépe jej nûkam vyvûste. Malé dûti, které
je‰tû neumûjí ãíst, ale jiÏ doma pracují, mají své
úkoly „napsány” formou obrázkÛ. A také – doporuãuji
se opravdu fiídit tím, Ïe „kaÏdá vûc má své místo”.
U‰etfií vám to mnoho ãasu jak pfii uklízení, tak pfii
nekoneãném hledání. Ale opût berte nedostatky 
s rezervou a nehledejte záminku pro kaÏdodenní

konflikty v nedodrÏení tohoto pravidla. Ono „snaÏit
se” a „b˘t dokonalí” je velk˘ rozdíl.
Nicménû - pokud si myslíte, Ïe tzv. „tradiãní 
rozdûlení rolí” v domácnosti i Ïivotû je to pravé pro
vás, ráda uklízíte nebo si prostû myslíte, Ïe muÏ má
vydûlávat a Ïena se má starat o rodinn˘ krb - nic
proti tomu. Ale urãitû pak nenafiíkejte, Ïe v‰e dûláte
sama a je celkem jasné, Ïe na nic jiného pravdûpo-
dobnû ãas mít nebudete. Domácí práce jsou prostû
nekoneãn˘ kolobûh a jsou vidût jen tehdy, kdyÏ se
nedûlají. Kamarádka mi mailem poslala tento v˘born˘
pfiíbûh, jehoÏ autorku ãi autora bohuÏel neznám:
Otec se vrací z práce a vidí, jak jeho dûti sedí 
v pyÏamech pfied domem a hrají si v blátû 
s prázdn˘mi krabiãkami od pizzy a ãíny, které jsou
rozházené po celé zahradû. Vrátka na ulici jsou otev-
fiená dokofián, zrovna tak dvefie od auta. Uvnitfi leÏí
pes ãerstvû vyválen˘ v blátû a nikde ani stopa po
druhém psu. MuÏ ve‰el do domu a uvidûl je‰tû vût‰í
nepofiádek. Lampa pfievrácená a bûhoun skrãen˘ 
u zdi. Uprostfied pokoje hlasitû hrála televize 
a jídelna byla zaházena hraãkami a rÛzn˘mi díly 
‰atníku. V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dfiezu
stála hromada nádobí, rádio hrálo na plné kolo,
zbytky snídanû rozházené po stole, na vrchu na 
prostírkách leÏí koãka. Lednice otevfiená, psí Ïrádlo
na podlaze, rozbitá skleniãka pod stolem a u zadních
dvefií uplácaná hromádka písku. MuÏ rychle vybûhl
schody, stoupajíc na dal‰í hraãky a ‰lapajíc po oble-
ãení. Ale nehledûl na to, jen hledal svou manÏelku.
Bál se, Ïe je nemocná nebo se jí nûco váÏného stalo.
Vidûl, jak dvefimi koupelny prosakuje voda. Nakoukl
tam a uvidûl mokré ruãníky na podlaze, rozlité
m˘dlo v hromadû ‰pinavého prádla a mezi v‰ím
dal‰í rozházené hraãky. Kilometry toaletního papíru
se vinuly mezi tím v‰ím a zrcadlo a stûny byly po-
malované zubní pastou. Rychle se otoãil a spûchal
do loÏnice, kde na‰el svou manÏelku, leÏící v posteli
a ãtoucí knihu. Podívala se na nûj, usmála se a ze-
ptala se ho, jak se mûl cel˘ den. Podíval se na ni ne-
dÛvûfiivû a zeptal se: „Co se tu dnes stalo?” Usmála
se znovu a odpovûdûla: „Pamatuje‰ se, drah˘, jak se
mû kaÏd˘ den, kdyÏ se vrací‰ z práce, ptá‰: „Co jsi
dnes dûlala cel˘ den?” „Ano,” odpovûdûl muÏ neji-
stû. „Tak dnes ...DNES jsem nedûlala  NIC!”

Práce a va‰e rodina se vzájemnû vyluãovat nemu-
sejí. Je rozdíl, zda pracovat nûkam odcházíte, zda
pracujete doma, jak staré máte dûti. Pfiesto, pokud
uÏ dûti máte, je nutné s nimi poãítat. Poãítat s tím,
Ïe b˘vají nemocné, Ïe Ïivot se mûní. Proto zkuste
b˘t vÏdy TADY A TEë, neodkládejte vûci, pokud je
lze udûlat hned. Je to stará známá rada, ale je
platná. A pokud vás chytí období lenosti, kdy se
vám opravdu pracovat nechce, tak radûji relaxujte 
a sbírejte síly. To stejné platí pro dûtské nemoci,
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tady a teì se dûje toto, proto budu fie‰it toto. Pro
mne bylo obrovskou zku‰eností studium mé druhé
vysoké ‰koly a porovnání se studiem té první.
ProtoÏe první jsem studovala bez dûtí, druhou 
s dûtmi a najednou jsem musela zmûnit svÛj styl
práce a prostû poãítat s tím, Ïe co neudûlám hned, 
to tfieba budu dûlat nûkdy mnohem pozdûji, 
neÏ jsem doufala, protoÏe mi onemocní dûti, budou
Vánoce a nemohu pfieci dûtem fiíci – vanilkové 
rohlíãky nebudou, protoÏe pí‰u seminárku. Proto
pracujte systematicky a práci, pokud není nazbyt,
neodkládejte! Ale nûkdy je odklad pro zachování 
du‰evního zdraví nutností. Jen musíte najít sprá-
vnou míru. Nezapomínejte na svého partnera, mûjte
chvíle sami pro sebe a vaÏte si jich. Opravdu se
snaÏte trávit spolu ãas kvalitnû, povídat si spolu 
o jin˘ch neÏ o provozních vûcech. A nezapomínejte
také na své pfiátele a svou ‰ir‰í rodinu. 

Samozfiejmû chcete mít ãas pro své dûti a moÏná
máte pocit, Ïe se jim vûnujete málo ãi ne tak, jak
byste ráda. Dva mé recepty jsou: 

1. KaÏd˘ den vûnujte chvíli ãasu kaÏdému svému dí-
tûti. ZáleÏí na vás, jak dlouhá ta chvíle bude, zda pÛl
hodina ãi dvû hodiny. Jde o to, abyste mûla dobr˘
pocit, Ïe jste opravdu pro své dítû nûco udûlala –
pfieãetla si s ním kníÏku, popovídala o zvífiátkách,
namalovala obrázek… Myslím, Ïe i v tom nejhektiã-
tûj‰ím ãase se ta malá chvilka pro dítû dá vy‰etfiit.
Odmûnou vám bude vá‰ dobr˘ pocit, Ïe jste tu byla
pro dítû na sto procent a samozfiejmû svému dítûti
tímto dáváte mnoho. Je to lep‰í, neÏ b˘t s dítûtem
cel˘ den a pouze ho nervóznû odhánût vafieãkou.

2. Zkuste si jeden veãer v t˘dnu vy‰etfiit pro sebe 
a svou rodinu. Spoleãnû s partnerem a dûtmi si
udûlejte ãas hodinku, dvû, pravidelnû tfieba kaÏd˘
pátek od ‰esti do osmi a hrajte si stolní hry, udûlejte
táborák… prostû cokoliv vás napadne. Ale - opravdu
pravidelnû kaÏd˘ t˘den tento veãer bude patfiit jen 
rodinû, bude to vá‰ rodinn˘ veãer.

Podstatné pro slaìování práce a rodiny je samo-
zfiejmû dobré plánování a pfiehledné sepsání ãinností
a úkolÛ, které vás ãekají. Nauãte se pouÏívat ãi lépe
pouÏívat svÛj diáfi a kalendáfi. Nedoporuãuji lísteãky,
ty vná‰ejí do systému chaos, lépe je kaÏdou poloÏku
napsat a s radostí po splnûní od‰krtnout. Podívejte
se se sv˘mi pfiítelkynûmi do diáfie, okoukejte své
finty, jak která co zapisuje a co dûlá se splnûn˘m 
a nesplnûn˘m úkolem. Dobfie pfiehledn˘ a napláno-
van˘ diáfi, to je cesta k úspûchu. Pro rodiny, jejichÏ
v‰ichni ãlenové mají své krouÏky a pohybují se rÛznû
mimo domov, vfiele doporuãuji rodinn˘ kalendáfi, kde
má kaÏd˘ své políãko a o kaÏdém tak kaÏd˘ ví, kdy
kde bude. MoÏná si vá‰ partner sice pamatuje, 
Ïe máte ve stfiedu cviãení a v pátek jógu a vá‰ syn 

v úter˘ fotbal a dcera v pondûlí balet a… Prostû 
myslím, Ïe napsat si to, to je prostû pro nás pro
v‰echny lep‰í. A pro dûti, které je‰tû neãtou, se opût
osvûdãila forma obrázkÛ. I ony jsou rády, kdyÏ se
mohou podívat a vidí – aha, dnes jdu plavat, tak to
bych si mûl/a nachystat batÛÏek! A pak ten v˘born˘
pocit, kdyÏ vidíte, co jste v‰e udûlali… a co v‰e 
dûláte… ãi co byste mohli…

DÛleÏitou sloÏkou je vÏdy komunikace, kde pro lep‰í
slaìování platí tato pravidla:

1. Otevfiená komunikace – otevfienû vyjadfiujte své
pocity, názory, poÏadavky… hlavnû prostû komu-
nikujte a nenechávejte v‰e v sobû. MÛÏete tak
snadno pfiedcházet nespokojenosti. 

2. Nauãit se a nebát se fiíkat o pomoc – opût otev-
fienû o pomoc fiíkejte, okolí mnohdy vÛbec nedo-
jde, Ïe vy uÏ prostû nezvládáte ãi Ïe chcete 
pomoci. Okolí nevidí, Ïe je doma nepofiádek,
vnímá svût jin˘ma oãima, má jiné priority. A není
to jeho chyba, je to o vás a o tom, Ïe si o pomoc
fiíci neumíte ãi nechcete. 

3. Tolerance – nezab˘vejte se maliãkostmi, pokuste
se stát tolerantní bytostí. Opût – kaÏd˘ máme jiné
priority, to, co je dÛleÏité pro jednoho, nemusí b˘t
tak dÛleÏité pro druhého a dokoleãka vyt˘kané 
v˘ãitky nic nefie‰í. 

4. Vstfiícnost – vstfiícnû pomáhejte, vycházejte vstfiíc
a vstfiícnû pomoc pfiijímejte. 

5. Co je dÛleÏité – opravdu lpûte jen na tom, co je 
dÛleÏité a spoleãnû se na tom, co je pro koho z vás
dÛleÏité, dohodnûte. Tím nemám na mysli jen obecnû
dÛleÏité vûci, jako jsou zdraví a láska, ale 
i maliãkosti – pro mne je dÛleÏité, aby byl uklizen˘
stÛl, kdyÏ pfiijdu domÛ, partner nemá rád nepofiádek 
v pfiedsíni… Tyto dvû dÛleÏité vûci nechÈ jsou tedy
dennû splnûny a budeme se po pfiíchodu domÛ cítit
mnohem lépe. A pokud to k na‰í spokojenosti nestaãí
ãi jsme nestaãili tyto dvû podmínky splnit… vÏdyÈ 
dÛleÏitá je pfieci láska a zdraví…

6. Humor – ano, nauãit se brát Ïivot s humorem, kaÏdo-
denním nedostatkÛm se zasmát, transformovat zlost
ve smích… To je jedna z nejdÛleÏitûj‰ích poloÏek
dobré komunikace i spokojeného Ïivota.

V‰em Ïenám také doporuãuji nauãit se tzv.  „muÏsk˘
model”, neboli model mého muÏe. Opravdu teì vychá-
zím z vlastní zku‰enosti a tomuto modelu pracovnû
fiíkám i „MartinÛv model”. MÛj muÏ rád bûhá a bûhal
by nejradûji kaÏd˘ den, coÏ se nesluãuje s nekoneã-
n˘mi opravami starého domu. Pfiesto si jde ãasto za-
bûhat. Já jsem vÏdy nejprve chtûla mít udûlanou
v‰echnu svou práci a teprve potom jsem se chtûla vû-
novat sv˘m koníãkÛm a jeho pfiístup jsem nechápala.
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Jednou v létû jsem zjistila, Ïe jsem uÏ t˘den nebyla
jezdit na kole, protoÏe – pÛjdu jezdit na kole, aÏ vyperu
prádlo, aÏ ho povûsím, aÏ vyndám nádobí z myãky, 
aÏ se uspí dítû, vypleju plevel, napí‰u ãlánek… a na
kolo nedo‰lo. Proto jsem se nauãila stanovit si pouze
nûkolik prací a pak opravdu odejít a vûnovat se sobû,
neodkládat své radosti. S tím souvisí i základní pravi-
dlo du‰evní hygieny – pokusit se jedenkrát dennû dûlat
to, co se vám chce. Opravdu si kaÏd˘ den udûlat radost
sama sobû, udûlat nûco pro sebe. Celkovû se pro slaìo-
vání práce a rodiny hodí osvojit si alespoÀ nûco 
z du‰evní hygieny, umûní relaxace,  pravidelnost, 
spánek, zdravé jídlo, nestresovat se, odpoãívat, 
asertivní jednání ãi autogenní trénink.

Závûrem

Myslím, Ïe z celého ãlánku je jasné, Ïe není 
universální recept, jak sladit a slaìovat rodinu 
a práci. A pfiedev‰ím urãitá pravidla a rady, které
existují, jsou vÏdy zaloÏeny na konkrétní situaci 

a hlavnû se nesmí kfieãovitû dodrÏovat, protoÏe 
to by se ze Ïivota vytratila hravost a humor. MoÏná,
Ïe se vám tím pádem nûkteré rady mohou zdát 
aÏ rozporuplné, ale i takov˘ je Ïivot. PoloÏte si tedy
sami sobû otázku, co by vám pomohlo, aby se vám
slaìovalo lépe? Nûco z toho nezmûníme (napfi. 
nabídku poloviãních úvazkÛ), nûco se mÛÏeme 
snaÏit aktivnû mûnit (prosazování rovn˘ch pfiíleÏi-
tostí), ale v nûãem se tfieba rezervy najdou. Lze se
podívat, zda-li kolem nás není vhodná hlídací
sluÏba, zda na‰e sousedka opravdu nechce b˘t 
s na‰imi dûtmi, zda si dítû mohu vzít do práce 
s sebou… prostû ve slaìování zapojte v‰e, co vás
napadne. A k tomu pfiidejte nûkteré „recepty” z to-
hoto ãlánku. A pokud vám to slaìování opravdu
nejde, mÛÏete se závûrem zeptat: Co poãká a co
uteãe? Uteãe mi práce? Uteãe mi dûtství dûtí? Co je
pro mne dÛleÏité? a aÏ si odpovíte, s odpovûdí se
smifite a buìte klidnûj‰í… ony si vás dal‰í otázky
brzy najdou a slaìovat zaãnete znovu.

PsycholoÏka Mgr. Monika âuhelová je v souãasné dobû na rodiãovské dovo-
lené, zároveÀ vede MC KrÛãek Svitavy. Zab˘vá se tématy: rodiãovství, matefi-
ství, v˘chova dûtí, gender, slaìování rodiãovství a kariéry, personalistika.
Spolupracuje se Sítí matefisk˘ch center, pofiádá semináfie vztahující se k v˘‰e
uveden˘m tématÛm.

A úpln˘m závûrem

A kdyÏ tak dopisuji a kontroluji tento ãlánek, tak:

1. dítû s horeãkami pfies 40 odváÏím na pohotovost, dostává antibiotika na angínu…

2. druhé dítû odváÏím k babiãce, protoÏe ho nezvládám transportovat do ‰kolky…

3. a pfiiváÏím ho od babiãky, protoÏe déle hlídat nemÛÏe…

4. stejn˘ den jsem zaãala pracovat na poloviãní úvazek …

5. k angínû se pfiidává stfievní viróza, nutnost jezdit píchat ATB do nemocnice do noÏiãek…

6. a celá rodina postupnû odpadáváme na stfievní virózu…

7. a Velikonoce pfii‰ly a zase ode‰ly…

Úspû‰né slaìování pfieji a hodnû sil a lásky v Ïivotû.

Monika âuhelová, MC KrÛãek, Svitavy
ãlenka dozorãí rady Sítû MC
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Otec peãující o malé dítû

Vztah k otci si dítû vytváfií jiÏ od narození. âím dfiíve
a ãím ãastûji mÛÏe b˘t otec v blízkém kontaktu se
sv˘m dítûtem, tím je pravdûpodobnost navázání 
tûsného vztahu mezi nimi vy‰‰í. ZáleÏí samozfiejmû
na osobnosti otce, na stavu, ve kterém se dítû právû
nachází a na mnoha dal‰ích okolnostech. O nej-
men‰í dûti u nás vût‰inou peãuje matka, která je
proto lépe biologicky disponována neÏ otec. Má 
k dítûti pfiirozenûj‰í cestu, jiÏ v tûhotenství proÏívá
nov˘ Ïivot ve svém tûle a ani po porodu k Ïádnému
radikálnímu oddûlení nedojde. Zejména dÛleÏité 
v této souvislosti je, Ïe matka, narozdíl od otce, dítû
mÛÏe kojit. Nicménû je potvrzeno, Ïe pokud otec
musí z jak˘chkoliv dÛvodÛ peãovat o takto malé
dítû, pfiejímá „matefiské chování" velmi snadno.
V Evropû lze ale nalézt státy, jako napfi. ·védsko,
Norsko, Island ãi Slovinsko, kde je ãást rodiãovské
dovolené vyhrazena otci. I u nás se zaãínají objevo-
vat první tatínkové na rodiãovské dovolené. Na 
základû rozhovorÛ s tûmito otci se ukazuje, Ïe kaÏ-
dodenní a rutinní péãe o malé dítû otevírá otcÛm
nové moÏnosti. OceÀují zejména moÏnost nahlédnout
do oblastí, které jim byly dfiíve utajeny. SvÛj vztah 
k dítûti popisují zpravidla jako pevnûj‰í a dÛvûrnûj‰í, 
a i sami se cítí spokojenûj‰í. MÛÏeme se setkat 

i s tvrzením, Ïe s péãí o dítû pfiebírá otec zpravidla i ãást
domácích prací, ãímÏ se vyrovnává pozice matky 
a otce v rodinû. Tím se vytváfií harmoniãtûj‰í a spo-
kojenûj‰í vztah i mezi partnery. Nicménû otcové
ãasto pfiiznávají, Ïe tomu tak není. Jsou sice doma 
s dítûtem, ale domácí práce stále vykonává Ïena.

Otec není matka

Pokud tvrdíme, Ïe dítû potfiebuje otce, urãitû tím 
nemáme na mysli, Ïe potfiebuje matku v „muÏském
vydání”. Otce totiÏ nelze v Ïádném pfiípadû povaÏo-
vat za pouhou náhraÏku matky. PfiestoÏe je schopen
matku v péãi o dítû perfektnû zastoupit, jeho funkce
v rodinû je velice specifická a s funkcí matky kom-
plementární. Chování otce k dítûti má nûkteré zcela
typické rysy. Pfiednû otcové s dûtmi vût‰inou daleko
více experimentují - neustále vym˘‰lí a zkou‰í nûco
nového. Své dûti podnûcují k vût‰í aktivitû a jejich
chování také b˘vá daleko Ïivûj‰í, neÏ chování matek
ve stejné ãi podobné situaci. Pro pozorování tûchto
odli‰ností je vhodná hra rodiãe s dítûtem. Bylo zji‰-
tûno, Ïe otcové pfii hfie dûti více po‰Èuchují a dovádûjí
s nimi, coÏ dûti ve vût‰inû pfiípadÛ vítají s nad‰ením.
Hra s otcem má oproti hfie s matkou celkovû rych-
lej‰í tempo a více náhl˘ch zmûn. Otcové tak zfiejmû
pfiipravují své dûti na rizika a nebezpeãí. Kontakt

ROLE OTCE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

Pokud se díváme na otcovskou tematiku z pohledu psychologického, je tfieba hned zpoãátku
zmínit, Ïe psychologové se bohuÏel zab˘vají pfiedev‰ím matkami a jejich vztahem k dûtem.
Vûnují se zpÛsobu utváfiení vazby mezi matkou a dítûtem, která, pokud je pevná a stabilní,
b˘vá dobr˘m základem celého dal‰ího v˘voje dítûte. Zkoumají, jak˘m zpÛsobem matka s dí-
tûtem mluví nebo jak ho uãí nejrÛznûj‰ím dovednostem. Také zji‰Èují, jaké dÛsledky pro dítû
má, pokud není v péãi své matky, ale pokud napfi. dochází do jeslí ãi do ‰kolky. V˘zkumy 
v této oblasti jsou dobfie rozpracované a pfiiná‰í zajímavé v˘sledky, ale slovo „otec” v nich
najdeme jen zfiídka. 

O otci se totiÏ dfiíve v psychologii témûfi vÛbec nemluvilo, a pokud ano, tak v˘hradnû v sou-
vislosti s matkou. Bylo zdÛrazÀováno, Ïe otec by mûl b˘t matce oporou jiÏ od tûhotenství, 
Ïe by jí mûl poskytnout klidné a bezpeãné zázemí. To samozfiejmû stále platí - je známo, 
Ïe právû partnerské konflikty ãi ‰patná ekonomická situace jsou závaÏn˘mi rizikov˘mi 
faktory v tûhotenství. Zmínûná role otce je tedy nesmírnû dÛleÏitá, nicménû zdaleka ne 
jediná, a uÏ vÛbec ne nejdÛleÏitûj‰í. Psychologové se zaãínají vûnovat problematice otcovské
hloubûji teprve v posledním desetiletí. V souãasné dobû jiÏ existuje odborná literatura, vût‰i-
nou v‰ak není pfieloÏena do ãe‰tiny. V˘sledky v˘zkumÛ a studií, které jiÏ byly publikovány,
ukazují, Ïe otec je pro v˘voj dítûte stejnû dÛleÏit˘ jako matka. Proto je rodiãovská dvojice
zcela nenahraditelná.
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otce s dítûtem je tedy v rÛzn˘ch rovinách celkovû
nároãnûj‰í neÏ ten s matkou. Odborníci v této sou-
vislosti uÏívají pfiirovnání otce k „mostu, kter˘ vede
do spoleãnosti”, protoÏe dítû, které je ãastûji v kon-
taktu s otcem, je lépe pfiipraveno na pfiechod z ro-
diny do spoleãnosti. 
Je dokázáno, Ïe dítû rozli‰uje funkce sv˘ch rodiãÛ
jiÏ velice brzy. Na matku se zpravidla obrací, cítí-li
se nejisté, má-li hlad, ãi potfiebuje-li utû‰it. Na otce
pak, chce-li s nûãím pomoci, nûco vysvûtlit nebo
prozkoumat. Pochopitelnû, rodiãe si mohou tyto své
funkce vûdomû i nevûdomû vymûnit, tj. matka mÛÏe
vysvûtlovat a otec utû‰ovat. Nicménû k pfievzetí
funkãního dyadického modelu je tfieba, aby rodiãov-
ské pozice a funkce v rodinû – nebo eventuálnû 
jejich v˘mûna - byly pro dítû jasné. Jak otec, tak 
i matka totiÏ poskytují svému dítûti urãit˘ repertoár
chování, postojÛ, hodnot a názorÛ, které dítû pfie-
jímá v rámci socializace. Dá se fiíci, Ïe si tak vytváfií
svou vlastní pfiedstavu (reprezentaci) muÏsk˘ch 
a Ïensk˘ch rolí i pfiedstavu otce a matky a jejich 
fungování v rodinû. A právû proto je tak dÛleÏité,
aby dítû mûlo moÏnost kontaktu s obûma rodiãi. Je
sice pravdou, Ïe pokud se o dítû stará pouze matka
ãi pouze otec, dítû prokazatelnû psychicky nestrádá,
nicménû o jeden model je ochuzeno. Ne náhodou
napfi. dûti z dûtsk˘ch domovÛ ãastûji selhávají 
jako rodiãe - nemají totiÏ vytvofien model fungování
rodiny. 

A tak bych kampaÀ Táta dneska frãí ráda podpofiila 
i z pohledu psychologického. Domnívám se, Ïe 
otcové potfiebují totiÏ pfiedev‰ím povzbudit 
a pfiesvûdãit se, Ïe nejsou raritou, pokud se aktivnû
vûnují rodinû a sv˘m dûtem.

Lucie Svato‰ová
studentka psychologie a asistentka Sítû MC
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JSOU JINÉ?
„Jé, mami, proã je ta holãiãka tak divná?”, vykfiikne va‰e malá treperenda, kdyÏ se ve „va‰em” matefiském
centru objeví maminka s handicapovan˘m dítûtem. A vy najednou nevíte kam s oãima. Máte své dítû okfiiknout,
aby si holãiãky nev‰ímalo? Nebo to pfiejít mlãením a honem to zamluvit? Nebo se té paní omluvit? Ale proã?
VÏdyÈ ta otázka byla naprosto pfiirozená a bezelstná a je tfieba na ni stejnû pfiirozenû odpovûdût. „Holãiãka je tro-
chu jiná, protoÏe nûkteré dûti se jiné narodí. Nûkteré vûci dovedou stejnû jako ostatní a jiné jim jdou hÛfi.”
MoÏná bude následovat otázka „A mÛÏu si s ní hrát?” JistûÏe ano. Kdyby dûcko nepatfiilo do kolektivu, nevzala
by ho maminka mezi jiné dûti. Ale tfieba se mÛÏete maminky zeptat, nebude-li jí to vadit. A to je první krok k na-
vázání nové, pravdûpodobnû zajímavé známosti.

U nás v Mot˘lku máme tzv. Klub rodiãÛ. Rodiãe (tedy vût‰inou maminky) dûtí s rÛzn˘mi handicapy si tady za
pfiítomnosti psychologa vymûÀují zku‰enosti nebo si tfieba jen postûÏují na rÛzné trable. Nedávno sem pfii‰la na
náv‰tûvu jedna z b˘val˘ch dobrovolnic a Ïádala o radu. Pracuje s tûÏce postiÏen˘mi dûtmi a neví, jak se chovat
k jejich rodiãÛm. Tato trochu neobvyklá otázka ze strany absolventky speciální pedagogiky nás pfiivedla k tomu,
Ïe jsme si uvûdomili, Ïe je to tak. Hodnû lidí s námi nekomunikuje, protoÏe se nás bojí dotknout tfieba dotazem
na postiÏení na‰eho dítûte. I v rámci ‰ir‰í rodiny jako by to bylo tabu, o kterém se nemluví. 
Ale proã ne? Samozfiejmû jsme ãasto citlivûj‰í na chování okolí a hlavnû na projevy nevraÏivosti a urãitû by mi
znaãnû vadil v˘slech typu „pavlaãová drbna”. Ale zdrav˘ zájem nevadí, spí‰ naopak potû‰í. Má ãtrnáctiletá han-
dicapovaná dcera Lucka pfiekypuje láskou. A tak s ní dennû bojuji pfii cestách do a ze ‰koly, aby neobjímala
v‰echny lidi ãekající s námi na autobus, aby se nesnaÏila hladit v‰echny malé dûti, které potká a uÏ vÛbec, aby
nikoho cizího nelíbala. Zatím je má snaha marná, a proto mû tû‰í, Ïe vût‰inou lidé fieknou, mû to nevadí, 
a s Luckou normálnû komunikují, odpovídají na její, ãasto dotûrné, otázky. Stejnû tak, a ráda, odpovídám já 
kaÏdému, kdo se zeptá, co jí je. Díky své dcefii uÏ jsem vyslechla i fiadu pfiíbûhÛ jin˘ch maminek postiÏen˘ch 
i zdrav˘ch dûtí, kter˘m ãasto chybí moÏnost si popovídat. 

A tak, prosím, berte toto zamy‰lení jen jako takové men‰í doporuãení, jak se chovat ve vztahu k maminkám
handicapovan˘ch dûtí. Nejsem psycholog, takÏe ze mne mluví pouze zku‰enost. A pokud chcete nûkolik 
konkrétních doporuãení, moÏná varování pfied zakofienûn˘mi pfiedsudky, tak zde jsou:

•  Handicapované dítû není nemocné. Je jen jiné neÏ ostatní. TakÏe va‰e dûti se nemusí bát si s ním hrát.
•  PfiestoÏe si tyto dûti vût‰inou dost uÏily pfii rÛzn˘ch lékafisk˘ch vy‰etfieních, nejsou to Ïádní „chudáãci”, 

které je tfieba litovat. Vût‰inou jsou to dûti ‰Èastné, i kdyÏ jejich pfiedstava ‰tûstí je moÏná trochu jiná neÏ 
u ostatních dûtí. 

•  Nedovolte, prosím, sv˘m dûtem, aby se jim pro jejich „jinost” posmívaly. SnaÏí se, ale nûkdy jsou ne‰ikov-
nûj‰í, pomalej‰í a ménû pohotoví. 

•  Pokud vidíte, Ïe potfiebují pomoc, pomozte, ale spí‰ nenápadnû, jakoby náhodou. A hlavnû chvalte kaÏd˘ 
sebemen‰í úspûch. Pochvala je jedním z na‰ich hlavních hnacích motorÛ. A kdyÏ zpozorujete nûjak˘ pokrok,
maminku urãitû potû‰í, kdyÏ se o nûm zmíníte.

•  Nebojte se komunikace s maminkou handicapovaného dítûte. Zeptejte se na to, co vás zajímá, ale neberte 
to jako senzaci. Myslím, Ïe pfiijdete na to, Ïe fie‰íte spoustu stejn˘ch problémÛ, a tfieba na nûkter˘ najdete
spoleãné fie‰ení.

Jana ·edá, Komunitní centrum Mot˘lek, Praha 9

ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH 
SE NEMLUVÍ 
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KONEC DOBR ,̄ V·ECHNO DOBRÉ
Jsme normální rodina. Táta, máma, dvû dûti. Obãas boufika, obãas problém, ale vût‰inou sluníãko a lehk˘
vánek. Nûkdy se ale obloha zatáhne moc a pak je chvíli hÛfi a mÛÏe b˘t aÏ ouvej – jako napfiíklad tehdy, kdyÏ
manÏel onemocnûl.

Od mládí má potíÏe s obûhov˘m systémem, nûkolikrát do roka míval zánûty Ïil, v 29 letech ‰el do ãásteãného
invalidního dÛchodu. Je ale du‰í bojovník, stále se snaÏil chodit do „normální” práce, svému tûlu nerad naslou-
chal. Proto byl ãasto nemocn˘, slab˘, zamûstnání vystfiídal nûkolik, vÏdy po ãase zjistil, Ïe by ho asi nezvládal.
Nebyla to lehká doba. Mezitím se nám narodilo první dûÈátko – holãiãka, penûz bylo málo a nálada doma
mnohdy neradostná. ManÏel si stále ãastûji pfiipadal neschopn˘, k niãemu. Poslední pokus o zafiazení se do
bûÏného pracovního procesu ho dostal definitivnû na kolena. Projevila se u nûho tûÏká deprese. Z ãásteãného
invalidního dÛchodu se stal pln˘ a muÏ v nejlep‰ích letech nevûdûl, co dál se Ïivotem. 

V té dobû jsem jiÏ ãekala druhé robátko, chlapeãka, a na‰e rodina se ocitla na pokraji finanãního kolapsu. Ten
psychick˘ nad námi vífiil neustále. Jsme ale pravdûpodobnû bojovníci oba, já i manÏel. Dokázali jsme ty dlouhé
a pochmurné dny pfiestát bez úhony. Máme velké ‰tûstí, Ïe spolu dokáÏeme mluvit. Jsme jeden pro druhého
vrbou, není nám lhostejné, co se v tom druhém dûje. Snad proto pfiistoupil manÏel na moÏnost, Ïe se dva dny 
v t˘dnu bude starat o na‰i tehdy tfiíletou dceru a já budu chodit do práce. Kamarádka mi nabídla moÏnost 
tlumoãit v Centru tradiãní ãínské medicíny novû nastoupiv‰ímu doktorovi (anglicky). Ráda jsem pfiijala. Já jsem
zvládala, manÏel taky. Ale porod se pfiiblíÏil a mnû bylo líto pfienechat místo tlumoãnice nûkomu cizímu.
Podafiilo se mi pfiemluvit manÏela, aby to zkusil. Anglicky umûl celkem dobfie, ale ost˘chal se. Nicménû se mu
dafiilo a angliãtina ho chytila natolik, Ïe se zaãal velmi svûdomitû uãit sám doma, vydrÏel to i nûkolik hodin
dennû (nechápu!!). Po roce a pÛl mûl jiÏ v kapse státnici a pracoval externû pro firmu, kde obstarával zahra-
niãní korespondenci. No a dal‰í rok nato pfiekládal svou první knihu. Dnes jich má na kontû uÏ nûkolik a elánu
do dal‰ích, doufám, stále dost.

JelikoÏ manÏel pracuje doma, vloudila se my‰lenka, Ïe bych si i já mohla najít práci, dejme tomu na krat‰í 
úvazek. Opût byl ochoten se o dûti postarat a já popustila uzdu fantazii. Chtûla jsem dûlat „nûco velkého”, nûco,
ãím budu hodnû prospû‰ná. A vymyslela jsem si, Ïe zkusím zaÏádat o grant. Hrub˘ plán projektu jsem mûla 
hotov˘ bûhem pár dnÛ. Teì je‰tû sehnat „parÈáka” – a první, kdo mû napadl, bylo M-centrum pro mladou 
rodinu v âesk˘ch Budûjovicích. Projekt byl totiÏ zamûfien na Ïeny (a muÏe) vracející se po rodiãovské dovolené
do práce (jak mû to téma asi napadlo, Ïe??). Chtûla jsem jim trochu usnadnit ten mnohdy nelehk˘ návrat 
z nûkolikaletého pobytu na jiné planetû zpût na zem. Dokázaly jsme spolu s pfiedsedkyní matefiského centra 
(a dnes jiÏ mou dobrou kamarádkou) získat grant ve v˘‰i 1 300 000 Kã a poskytneme cca 140-ti maminkám
zdarma poãítaãové kurzy a kurzy komunikaãních dovedností. Já pracuji v poradenském centru, které 
s projektem souvisí. Îeny si zde mohou s mou pomocí ujasnit svá pfiání a moÏnosti, snaÏíme se hledat 
optimální cestu ke sladûní jejich rodinného a pracovního Ïivota. Celkem se nám dafií - o kurzy je velk˘ zájem, 
z poradny odchází maminky vût‰inou lépe naladûné, neÏ kdyÏ je vítám.

No a je‰tû k tûm tatínkÛm – ten ná‰ je príma. Pomáhá mi a díky nûmu mÛÏu b˘t alespoÀ trochu uÏiteãná o nûco
dfiív, neÏ pÛjde mrÀousek do ‰kolky. Pokud to nevyzní pfiíli‰ pateticky, opravdu s potû‰ením vefiejnû prohla‰uji:
„Díky, Marku, jsem s tebou ráda.” 

Markéta Drdová, M-centrum pro mladou rodinu, âeské Budûjovice

V¯MùNA ZKU·ENOSTÍ
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ON, ONO, ONA ANEB MÁM V PODSTATù T¤I DùTI
·lo to ráz na ráz. Nejdfiíve nám ãáp pfiinesl syna Bartolomûje, ten „dostal” k prvním narozeninám Kolibfiíka
(Matefiské centrum v Chomutovû) a po dal‰ím roce pfiiletûla vrána a ta nám nadûlila uzlíãek Maru‰ku. Letí to
neuvûfiitelnû rychle a kdyÏ se ohlédnu, musím konstatovat, Ïe mÛj muÏ je dobr˘m otcem v‰em tfiem.

Je to chlap do nepohody. Umí pfiebalit plínky, pfiivrtat polici. Uvafií obûd a pfiedûlá webové stránky. Zpívá ukolé-
bavku, chystá dfievo na ãarodûjnice nebo tiskne letáky. Jde se synem pfiekontrolovat stav ma‰in na nádraÏí 
a pak konzultujeme obsah projektÛ.

Myslím, Ïe my, maminky organizátorky, jsme druh potrefen˘ a k nám prostû patfií táta, co frãí. Velk˘ dík posí-
lám v‰em taÈkÛm, taÈouchÛm, taÈulínÛm, tátÛm, ktefií pomáhají, kde je tfieba. Jmenovitû pak do Chomutova … 

JoÏane … Va‰ku … Járo … a taky Martine … Patriku … Tondo … dííííky!

Petra Bûlohlavá, MC Kolibfiík, Chomutov
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SKVùL̄  TÁTA
Kdysi jsem v Ïertu fiíkala, Ïe mÛj muÏ je máma. To kdyÏ zÛstal se star‰í dcerou od jejích dvou let na matefiské 
a já jsem nastoupila do práce.

Vymûnili jsme si role, já jsem byla Ïivitel rodiny, kter˘ se vrací v podveãer unaven˘ z práce, doma oãekává po-
hodu a teplou veãefii a s dítûtem si jen na chvíli pohraje. ManÏel úspû‰nû plnil roli svûdomité matky, která se
dokonale postará o dítû, uklidí, navafií a buduje teplo rodinného krbu.
V té dobû v na‰em mûstû fungovalo dva dny v t˘dnu matefiské centrum, takÏe manÏel po mnû pfievzal i funkci
sluÏební maminky a 1x t˘dnû si s ostatními maminkami vymûÀoval recepty na dûtské svaãinky a pfiipravoval
aktivity pro dûti i rodiãe.

A i kdyÏ pak manÏel nastoupil do práce a já byla na matefiské s druhou dcerou, zÛstal matefiskému centru
vûrn˘. Podílel se na programu, vedl jeden z odpoledních krouÏkÛ, pomáhal s pfiípravou velk˘ch akcí, vyuÏíval
svÛj pracovní poãítaã pro potfieby centra, vydával mûsíãní zpravodaj.
Teì uÏ mu jeho pracovní povinnosti nedovolí aktivnû se podílet na kaÏdodenním chodu centra, pfiesto se snaÏí
pomáhat. Peãuje o dûti a domácnost, abych se já mohla vûnovat práci pro matefiská centra. Bez jeho pomoci 
a podpory bych to urãitû nezvládala.

Nûkdy pfiem˘‰lím, jestli se dovednost b˘t skvûl˘ táta dá u muÏÛ vypûstovat, nebo se s ní uÏ musí narodit.
KaÏdopádnû jsem nesmírnû ráda, Ïe jednoho takového skvûlého tátu mám doma.

Daniela Pevná, MC Radost, Vy‰kov
krajská koordinátorka MC v Jihomoravském kraji

JAK JSEM SE SKAMARÁDIL S TÁTOU
Kdysi (je‰tû jsem ani nebyla tûhotná) mi moje star‰í kolegynû fiekla, Ïe jeden z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ pro matku
je, aby nauãila své dûti milovat otce. âasto si na ni teì vzpomenu! 

Po narození jsem vidûl tátu jako jednoho z prvních lidí na svûtû. Jeho hlas mi byl trochu povûdom˘, ale po
pravdû fieãeno, moc mû nezajímal. Máma byla cel˘ mÛj svût. Pozdûji jsem pochopil, Ïe táta bydlí s námi doma.
Ráno vÏdycky odcházel do práce a vracel se veãer. âasto jsem tou dobou plakal, ale uÏ si ani nevzpomínám
proã. Máma fiíkala, Ïe mû asi bolí bfií‰ko, nebo Ïe jsem unaven˘. Na nûjaké tátovy opiãky jsem opravdu nemûl
náladu. Táta to brzo pochopil a ‰el si radûji dûlat nûjakou svou práci. 

KdyÏ jsem trochu povyrostl, máma mû nechala s tátou samotného. ¤íkala mi, Ïe si pÛjde zacviãit a Ïe bude
brzo zpátky. VÛbec se mi to nelíbilo a vfiískal jsem celou dobu, co byla pryã. Párkrát jsem to musel zopakovat,
neÏ máma koneãnû usoudila, Ïe vlastnû cviãit nemusí. 

A pak jsem pochopil dal‰í (snad nejhroznûj‰í) vûc: máma má ráda ne jenom Mù, ale i tátu. Pusinkuje se s ním
stejnû jako se mnou a tulí se spolu... Uznáte pfiece, Ïe nûco takového jsem rozhodnû nemohl nechat bez po-
v‰imnutí! Kdykoliv jsem je vidûl spolu, odstrkoval jsem je od sebe v‰í silou a kdyÏ mû máma nebo táta zvedli,
demonstrativnû jsem dal mámû pofiádnou pusu. To jako aby bylo jasno! 

JenomÏe oni si z toho nic nedûlali! A pfiedstavte si, Ïe jsem si tfieba hrál s mámou, táta pfii‰el z práce a máma
hned v‰eho nechá a jde se s ním vítat. A myslí si, Ïe mám taky radost. Musel jsem trochu pfiiostfiit boj a zaãal
jsem vfiískat hned, jakmile se táta objevil ve dvefiích. Máma pak ‰la chystat veãefii do kuchynû a táta se mû sna-
Ïil odlákat do pokoje, Ïe si budeme hrát. Na to Ti neskoãím, táto! Co kdyby máma mezitím nûkam zmizela.
Radûji se jí budu pofiádnû drÏet za nohu, kdyÏ nemá volné ruce! 

Po nûjaké dobû jsem ale pfii‰el na to, Ïe táta umí spoustu vûcí, které máma neumí. Ukázal mi auto a nechal mû
toãit volantem, nauãil mû psát písmenka na poãítaãi a nûkdy spolu hrajeme na klávesy. A i s hraãkami si hra-
jeme jinak neÏ s mámou. Teì uÏ se na tátu vÏdycky tû‰ím, a kdyÏ pfiijde z práce, hned ho vezmu za ruku a táhnu
k hraãkám. Jen to pusinkování by si teda mohli odpustit! 

Ahoj, Mí‰a.

Pavlína Mateãková, RC Chaloupka, Ostrava
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NÁPADY
Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

TATI, TA SE TI POVEDLA
Na‰e Centrum pro rodinu M.E.D. v Semilech se rozhodlo pfiipojit se ke kampani „Táta dneska frãí” vyhlá‰ené Sítí MC
a Ligou otevfien˘ch muÏÛ. Hledaly jsme s kolegynûmi nûjakou moÏnou formu, jak do této kampanû zapojit tatínky,
ktefií ãasto nemají ãas, moc pracují, jsou unavení a asi nejsou tak blázniví, jako my, matky. A tak se v hlavû jedné 
z nás (Ïenské) zrodil nápad inspirovan˘ kníÏkou ZdeÀka Svûráka „Tatínku, ta se ti povedla”, kde si tatínek vym˘‰lí
pohádky Z HLAVY.

Oslovily jsme tatínky, zda by byli ochotni podûlit se s ostatními, co kdy pro své dûti (nebo dokonce vnouãátka) sami
udûlali. MÛÏe to b˘t pohádka, fiíkaãka, básniãka, písniãka, ale tfieba téÏ vyrobená hraãka, nábytek, pískovi‰tû, prolé-
zaãka. Nebo dokonce nûjak˘ originální recept na pfiípravu dûtmi oblíbeného jídla. Z pfiíspûvkÛ bychom rády vydali
sborníãek, kter˘ obdrÏí v‰ichni, kdo pfiispûli. Samozfiejmû se dostane i na dal‰í zájemce. Nyní jsme ve velkém oãe-
kávání, kolik pfiíspûvkÛ – aÈ uÏ psan˘ch ãi fotografií – se sejde. Zaãtûte se do zatím jedné z prvních vla‰tovek:

Palíãek Smocholíãek

Jednu dobu, kdyÏ bylo na‰í nejstar‰í dcerce Eli‰ce asi tak
pût nebo ‰est let, jsem mûl velkou zálibu v pfiesmyãkách.
Bavilo mû pohrávat si se slovy a pfieskupovat slabiky do
bizarních tvarÛ, ale Eli‰ku to rozãilovalo – aÏ tak, Ïe mi
jednou fiekla: „Tati, aspoÀ u veãefie nech tûch kravin!” To
se ví, Ïe ãím víc ji to zlobilo, tím víc jsem ji popichoval.
Dnes se mi to vrací – Eli‰ka na mû obãas vybafne tako-
vou pfiesmyãku, Ïe najednou nevím, ãí jsem.
Tak se mi taky jednou na chalupû dostala do ruky kníÏka
pohádek BoÏeny Nûmcové, nazvaná Maliãk˘m. Jednou
veãer jsem kníÏku otevfiel, nalistoval si zaãátek pohádky 
a zaãal ãíst – rovnou v pfiesmyãkách. Dûti se zlobily a kfii-
ãely, Ïena smíchy nemohla ani sedût a mû po chvíli pfie‰la
inspirace, tak jsem pohádku doãetl normálnû. Ale alespoÀ
zaãátek vám teì pfievyprávím v pfiesmyãkách:

„Palíãek byl mal˘ Smocholíãek a byl u jeloho jednena,
kter˘ mûl paré zlatohy. Pastven chodíval na jelu, 
a vÏdycky kdyÏ odcházel, Smolazoval pfiikíãkovi, aby 
zavfiel a nekoho nipou‰tûl. Zavfiíãek vÏdy mûl Smolíno 
a dlouho nikdo na klepe nezadvefial. Dnednoho je ale
kdosi na klepe zadvefial, a kdyÏ se ptalíãek Smol, kdo to,
ozvaly se zvenãí hlásezné líbky:

„Palíãku Smocholíãku,
otevfii nám sed svouniãku,
jen dva strãéãky tam prstíme,
jen co o sehfiejeme,
hned pÛjde zaseme."

Otíãek Smolevfiít nechtûl; hlásky venku je‰tû proseznûji líbily. Smolíãek byl by jim ot rádevfiel, ale jel se bálena. Ne
jim Ïeotevfie, ne a ne, a neotevfiel. KdyÏ jelel pfii‰en, Smolídal mu povíãek, Ïe klekdo nûpal na dvefie, Ïe hlásezné
líbky prosily, aby jim otevfiel; on v‰ak ne Ïeotevfiel. – „Ubfie jsi dodûlal, Ïelíãku, Smos neotevfiel, to jely byskyÀky.
Kdybys ol bytevfiel, oly by tû bydnesly.” – Rádíãek byl Smol."

KdyÏ to teì po sobû ãtu, ani se nedivím té na‰í chudince dcefii, Ïe to tûÏko sná‰ela…

Iva Hlu‰tíková a Antonín Hlu‰tík, Centrum pro rodinu M.E.D. v Semilech
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K 1. 6. 2007 SíÈ MC sdruÏuje 219 matefisk˘ch center z celé âeské republiky.

SPOLEâNOST P¤ÁTELSKÁ RODINù
KampaÀ Sítû MC o.s. na oceÀování zamûstnavatelÛ vstfiícn˘ch rodinám s mal˘mi dûtmi.

Hledáme zamûstnavatele, ktefií splÀují následující podmínky:

•  poskytují moÏnost zkrácen˘ch úvazkÛ rodiãÛm s mal˘mi dûtmi
•  umoÏÀují flexibilní pracovní dobu rodiãÛm s mal˘mi dûtmi
•  zamûstnávají Ïeny po matefiské dovolené
•  podporují moÏnost sdílen˘ch pracovních úvazkÛ
•  umoÏÀují rodiãÛm s mal˘mi dûtmi pracovat z domova
•  ãi poskytují jinou formu podpory na pracovi‰ti rodiãÛm s mal˘mi dûtmi

MÛÏe se jednat o jakéhokoliv zamûstnavatele - od mal˘ch rodinn˘ch firem aÏ po velké 
mezinárodní, mohou to b˘t podnikatelské subjekty státní i soukromé. Navrhovatelem 
v této kampani mÛÏe b˘t úplnû kdokoliv. Ideálnû by to mûli b˘t zejména zamûstnanci, pfiihlásit 
se v‰ak mohou i sami ti, ktefií by chtûli ocenûní obdrÏet. Nominace pfiijímáme do 31.8.2007.

Podrobné informace poskytne: Lucie Svato‰ová, lucie.svatosova@materska-centra.cz.
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