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Úvodem 
 

Loňský úspě�ný ročník kampaně měl letos neméně úspě�né pokračování. Třetí 
červnová neděle, která se v některých zemích slaví jako Den otců, vy�la tentokrát na  15. 
června a tak kampaň probíhala po čtrnáct předcházejících dní - tedy od 1. do 15. června 
2008. Hlavním cílem kampaně, kterou Síť mateřských center opět realizovala ve spolupráci 
s Ligou otevřených mu�ů, bylo jako v loňském roce posílení role otce ve společnosti a 
motivace otců k vět�ímu zapojení do �ivota mateřských center i do �ivota svých rodin. Dílčím 
cílem leto�ního ročníku bylo zjistit zájem o zavedení Dne otců, svátku, který se slaví 
v Německu, v Austrálii nebo USA � stalo se tak za pomoci dotazníkového �etření. 

 

 
Indiánské odpoledne (foto RC Pohoda �amberk) 

 
Do kampaně se zapojilo 62 mateřských center z celé republiky. Program byl stejně 

jako v loňském roce plně v jejich re�ii, nejčastěji se konala zábavná odpoledne se soutě�emi 
pro tatínky s dětmi, nechyběly v�ak ani výstavy fotek a dětských obrázků, výlety či táboráky. 
Vyráběly se té� nejrůzněj�í dárky pro tatínky.  

Liga otevřených mu�ů pořádala v neděli 8. června v Integračním centru Zahrada na 
�i�kově dal�í ročník festivalu Táta fest.  

 

 
Soutě� v přebalování (foto MC �kvoreček �kvorec) 

 
 
Výsledky dotazníkového �etření 
 

V České republice tradičně slavíme Den matek (druhá květnová neděle) a Den dětí 
(1.6.), někde i  Den rodin (15.5.). Je v�ak zřejmé, �e ve výčtu chybí Den otců. Cílem 
leto�ního dotazníkového �etření tedy bylo zjistit zájem o jeho zavedení, jak mezi mu�i, tak 
mezi �enami. Martin Jára tedy vytvořil dotazník adresovaný mu�ům, Rut Kolínská pak ten, 
který byl určen pro �eny.  
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Den otců � anketa Sítě MC 
 
Milá kolegyně matko jsoucí i budoucí, 
 
obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Síť mateřských 
center ve spolupráci s Ligou otevřených mu�ů připravuje i letos 
kampaň �Táta dneska frčí!�. V rámci leto�ní kampaně bychom chtěli 
zjistit názor matek a otců na ustanovení Dne otců. My matky máme svůj 
ji� tradiční Den matek (2. neděle v květnu), mezinárodní den má i rodina 
(15. května), svůj den mají také děti 1.6., otcové ve výčtu chybí. V rámci 
spravedlivého přístupu se tedy nabízí otevřít prostor i otcům.  Co vy na 
to? 
Prosím tedy o vá� názor. 
Vřele vám děkuji za va�e názory! Výsledky ankety mezi matkami 
zveřejníme spolu s výsledky ankety mezi otci v tiskové zprávě na 
zahájení leto�ní kampaně �Táta dneska frčí!� (1. � 15. 2008).  
Podle výsledků ankety také zvolíme dal�í společný postup při 
prosazování Dne otců v na�í společnosti.     

Rut Kolínská 
 
P.S.  Anketa o Dni otců má i mu�skou verzi, kterou vytvořila Liga 
otevřených mu�ů (viz příloha: Anketa_otcove). Budeme rádi, kdy� ji 
předáte va�im partnerům a jiným otcům (současným i budoucím), mu�i 
zasílají odpovědi na adresu: info@ilom.cz.  
  
Věk:     
Počet dětí:  
 
1.Přála byste si, aby se Den otců slavil i u nás?  Ano nebo ne? 
2. Pokud ano, jakou formu měl mít nebo jak byste takový den slavila? 
Vá� návrh:    
Prostor na případný dal�í postřeh k danému tématu: 
Děkuji vám za vá� čas! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mu�i, chcete Den otců ? 
 
Máte děti nebo je chcete mít?  
A napadá Vás někdy, jaký jste/budete táta?  
Nebo někdy myslíte na svého otce?   
→  Pokud ano, hlasujte v na�í anketě!  
 
Loni měla premiéru kampaň Táta dneska frčí, kterou Liga otevřených mu�ů 
pořádala ve spolupráci se Sítí mateřských center. Kromě Táta festu a akcí více 
ne� 50 mateřských center v ČR do ní patřila i anketa mezi otci. Celkem 106 
mu�ů odpovědělo na otázky Proč jsem rád otcem? nebo Co mi otcovství dává a 
bere?  
Letos kampaň opakujeme. Ale nemá to být repríza. Chceme zacílit na Den 
otců. Ten svátek má tradici v Americe, Austrálii a třeba i v sousedním 
Německu. Objevuje se ve světových kalendářích - připadá na 3.neděli v červnu. 
Jeho smysl je podobný jako u Dne matek. Ale potřebujeme ten den?  
Vlastně potřebujete ho VY?    
 
Chceme znát Vá� názor. Proto Vám klademe otázku/otázky:   
1) Přál byste si, aby se Den otců slavil i u nás?  Ano nebo ne?  
2) Pokud ano, jakou formu měl mít?  Vá� návrh�  
 
Své odpovědi, v nich�, prosím, uveďte také svůj věk a počet dětí, posílejte na 
adresu info@ilom.cz do 22. dubna 2008.  
 
Díky za účast! 
31.března 2008                                                             Martin Jára, LOM 
 
P.S.  Anketa o Dni otců má i �enskou verzi, kterou vytvořila Síť mateřských 
center. Mů�ete ji předat dál, �eny zasílají odpovědi na adresu 
lucie.svatosova@materska-centra.cz, do stejného data. Výsledky obou verzí 
budou zveřejněny na webových stránkách LOMu a Sítě MC a prezentovány při 
leto�ní kampani Táta dneska frčí. Podle výsledků ankety také na�e organizace 
zvolí dal�í společný postup při prosazování Dne otců v na�í společnosti. 

 
Na anketní otázky odpovědělo celkem 131 dotázaných, z toho 97 �en a 34 mu�ů. Výsledky 
jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
 

MATKY ANO NE 
POČET 75 22 
% 77,3% 22,7% 

  
OTCOVÉ ANO NE 

POČET 27 7 
% 79,4% 20,6% 

 
CELKEM ANO NE 

POČET 102 29 
% 77,9% 22,1% 

 
 
Lze tedy shrnout, �e téměř 80% dotázaných je pro zavedení Dne otců. �eny by si 

jeho formu představovaly nejčastěji jako společnou akci celé rodiny, výlet či jiný druh zábavy. 
Často se také objevuje darování dárečků tatínkovi. Originálními nápady jsou např. výměna 
rolí v domácnosti, či pivo zdarma. Mu�i by vět�inou strávili den s dětmi, často v�ak svou 
představu vůbec neuvedli. Zajímavým nápadem je �pracovní den�, kdy by otcové mohli vzít 
své potomky do práce a ukázat jim, co přesně dělají. Nejčastěj�ím argumentem proti 
zavedení Dne otců je velký počet nejrůzněj�ích svátků a obavy z dal�í komerční zále�itosti. 
A to stejně u mu�ů jako u �en. 

 
 
Zajímavé v tomto ohledu mohou být výsledky ankety realizované na serveru 

iDnes 11.května 2008 u příle�itosti Dne matek. Anketní otázka zněla: �Měl by se vedle Dne 
matek slavit také Den otců?�. Celkem odpovědělo 9128 respondentů, z nich� přes 70% 
kladně (stav k 29.7.2008). 
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ANKETA SERVERU iDnes (ze dne 11.5.2008)

ANO
(6432; 70%)

NE
(2696; 30%)

 
zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dnes-se-slavi-den-matek-hlasujte-o-dni-otcu-fiu/domaci.asp?c=A080511_093015_domaci_klu 
 
Je tedy zřejmé, �e zájem o zavedení Dne otců by mezi občany byl. Otázkou zůstává, jak 
dále postupovat při jeho prosazování a na který den jej stanovit. 
 
 
Průběh kampaně v jednotlivých centrech 
 

Průběh kampaně byl i letos v ka�dém centru originální. Závěrečné hodnocení 
kampaně poslalo 33 mateřských center, dorazila té� jedna krajská zpráva. Pojďme se tedy 
podívat, co se kde dělo... 
 
 
KMC Barrandov Praha 5 

První akcí pro rodiče s dětmi byla �Výtvarná dílna�, kde děti spolu s maminkami 
vyráběly dárky pro tatínky � malovaný hrneček, přívě�ek na klíče apod. Druhou akcí pak byla 
fotografická soutě� na téma �Táta v akci�. Celkem se se�lo 13 soutě�ních snímků. Aktivní 
maminky pak vybraly tři vítěze, kteří obdr�eli výhru od sponzora této � vstupenku pro dvě 
osoby do Aquaparku pro ka�dého vítěze. V�echny soutě�ní snímky spolu s fotografiemi z 
�Výtvarné dílny� se pak zúčastnily výstavy v klubovně Ústřední knihovny Městské knihovny 
v Praze, kde proběhla pra�ská kampaň �Táta dneska frčí, aneb Namaluj si tatínka!�. 
 

    
1.místo ve fotosoutě�i a výtvarná dílna (foto KMC Barrandov Praha 5) 

 
RC Bonifác Uherské Hradi�tě 

V Uherském Hradi�ti se maminky rozhodly pro odpoledne se soutě�emi pro děti 
a společné opékání buřtů, proto�e usoudily, �e nejlep�í cesta, jak přilákat tatínky, je přes 
jídlo. Přesto�e počasí vypadalo v osudný den nemile, nakonec se se�lo asi dvacet lidí, co� 
byl obrovský úspěch. A opékání se vydařilo. Tátové sice nebyli hlavními aktéry, ale strávili 
společné odpoledne s rodinou a trochu jinak. 
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Společné opékání (foto RC Bonifác Uherské Hradi�tě) 

 
MC Budulínek Dobřany 

V Dobřanech se v rámci kampaně uskutečnila �Pirátská cesta�. Na začátku cesty 
kapitán (tatínek, strýček či dědeček atd.) ka�dé posádky obdr�el starodávnou mapu se 
zakreslenou cestou k pokladu. Bylo třeba si zhotovit kompas, který napověděl směr, jím� se 
vydat. Po cestě bylo nutné si vyrobit nezbytné pirátské doplňky např. dalekohled, náu�nici, 
maskovat se před lidojedy a plnit dal�í drobné úkoly (zacpat si u�i v zátoce �Kvílejících 
sirén�, najít správné razítko s nebezpečným �ivočichem - �ralokem, který se ukrývá v 
blízkých vodách). Na konci cesty hledaly posádky �exotický strom� (některými kapitány mylně 
pova�ován za �erotický�, co� jim zřejmě přineslo zklamání). Tento strom měl zvlá�tní plody � 
�pekáčky, na kterých si v cíli v�ichni pochutnali. A samozřejmě nemohl chybět ani 
čokoládový zlatý poklad, který se ukrýval v truhle pod stromem. 
 

    
Pirátská cesta (foto MC Budulínek Dobřany) 

 
MC Budulínek Vimperk 

Kampaň začala v MC Budulínek 13. 6. malováním dárečků pro tatínky, děti 
s maminkou doma obkreslily tátovu ruku a pak ji v MC vymalovaly. Vyvrcholením kampaně 
bylo zábavně-sportovní odpoledne na zámeckých arkádách �Táta dneska frčí, aneb Jedeme 
na prázdniny�, které MC Budulínek spolupořádalo s DDM a MěKS Vimperk. K obveselení a 
zábavě byly připraveny například chůdy, střelba z luku, souboje stříkacích pistolí, skákací 
boty, rybolovná technika, hry pro nejmen�í, tvořivé dílny ubrouskové techniky, modelování, 
kreslení společného maxiobrazu a také kopací hrnčířský kruh a mnoho dal�ího. Největ�í 
úspěch sklidily týmové souboje stříkacích pistolí, ať u� týmy tvořili otec a dítě, nebo dvě děti 
proti svým tátům. 
 
MC Dobří�ek Dobří� 

V MC Dobří�ek mohli tátové se svými dětmi obtisknout svoji ruku a přispět tak do 
společné výstavy. Na téma tatínek se zapojili i �áci ze Z� ve Staré Huti. Leto�ním dárkem 
pro táty bylo �společné bubnování�. Kampaň byla zakončena zahradní slavností, které se 
zúčastnilo 110 lidí. Na sportovním hři�ti si při�li na své hlavně tatínkové a star�í děti. Mohli si 
zde vyzkou�et lukostřelbu na terč. Pro men�í děti byl připraven terč, do kterého se trefovaly 
míčkem. V zahradním altánku si děti, ale i rodiče vyráběli papírové skládačky a větrníky. 
Vrcholem celé akce bylo přetahování se lanem, kde si otestovali vzájemně své síly tatínkové, 
maminky i děti. Zahradní slavnost byla zakončena v posezením u táboráku a opékáním 
�pekáčků. Po celý červen měli navíc tátové do MC Dobří�ek vstup zdarma! 
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Bubnování a zahradní slavnost (foto MC Dobří� Dobří�ek) 

 
Klub pro rodiče a děti � Domeček Lány 

8. června 2008 bylo centrum otevřené pro v�echny tatínky (strýčky a dědečky) s 
malými dětmi. Pro v�echny příchozí byla připravena pozdní snídaně - občerstvení v podobě 
sladkého a slaného pečiva, teplých a studených nápojů. V�ichni se během společně 
stráveného dopoledne mohli zapojit do několika připravených soutě�í, za které sbírali body. 
Před koncem dopoledne si pak za ně děti vybraly odměny. Celé dopoledne bylo zakončeno 
společným obědem v místní restauraci. 
 

     
Společné dopoledne pro tatínky s dětmi (foto Klub pro rodiče a děti � Domeček Lány) 

 
RC Dráček Starý Plzenec 

Kampaň probíhala ve Starém Plzenci po celých 14 dní a byla zakončena 
samostatnou oslavou Dne otců. Děti na kurzech vytvářely pro své tatínky dárky (figurku 
Večerníčka a obrázek s tátou na výletě), maminky na kreativním tvoření ozdobily tatínkům 
povlak na pol�tářek a na pravidelném Úterním dráčkovském pikniku vyráběly děti za pomoci 
maminek porazítkované zálo�ky tatínkům do kní�ky. Oslava Dne otců byla pojata jako 
soutě�ní odpoledne pro tatínky a jejich děti.  
 

    
Oslava Dne otců (foto RC Dráček Starý Plzenec) 

 
Středisko křesťanské pomoci Duha Plzeň 

Původně byla v rámci kampaně vymy�lena vernisá� obrázků spojená se 
zábavným odpolednem. Nakonec se nese�lo dostatečné mno�ství obrázků, tak�e se 
tatínkové malovali a� na místě - na tácky (obličeje). K tomu bylo připraveno několik soutě�í, 
jak pro děti, tak pro děti i dospělé dohromady. Za soutě�e děti dostávaly sladkou odměnu a 
na závěr malý balíček. 
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Soutě�e a malování obličejů na tácky (foto Středisko křesťanské pomoci Duha Plzeň) 

 
MC Heřmánek Olomouc 

Leto�ní ročník kampaně Táta dneska frčí se v MC Heřmánek příli� nevydařil. Na 
dotazníkové �etření odpověděli jen tři lidé. V den, kdy byl naplánován cyklovýlet, bylo velké 
horko, tak�e účast byla nulová. Poslední plánovanou akcí byla herna pro děti s tatínky, ve 
stejnou dobu se konala venku ve stejném areálu �kolní slavnost a bylo nádherně, tak�e do 
MC nikdo nedorazil. Ka�dopádně je to poučení pro pří�tí rok. 
 
MC Jablíčko Plzeň 

MC Jablíčko připravilo na sobotu 14. června zdolávání lanového centra v Plzni. 
Zatímco rodiče pod vedením instruktorů slézali překá�ky a navzájem se jistili, děti si pod 
dozorem lektorek MC hrály na přilehlém dětském hři�ti a fandily rodičům. 
 
KC Kampa Praha 1 

Mateřské centrum Kampa připravilo v rámci této kampaně táborák a malou 
bojovku v parku Kampa s názvem �S tátou v jednom ohni�, které se zúčastnilo zhruba třicet 
účastníků. Děti se rozdělily do tří skupinek a vydaly po stanovi�tích označených svíčkami, 
kde za dozoru tatínků plnily úkoly. Na závěr samozřejmě na�ly poklad a vysvobodily vílu, 
kterou pak svorně honily po parku a zkoumaly, jestli je skutečná. Akce se krásně 
neplánovaně přesunula i do sobotního dopoledne, na které byla vyhlá�ená brigáda a 
zároveň naplánované sobotní cvičení powerjogy. Náhodným pozorovatelům se na zahradě 
naskytl krásný pohled na skupinku cvičících maminek, houf pobíhajících dětí a partu tatínků 
vyklízejících kůlnu, která by od podzimu měla slou�it jako kočárkárna.  

 

    
Bojovka na Kampě �S tátou v jednom ohni� (foto KC Kampa Praha 1) 

 
RC Klubíčko Ostrava 

V Ostravě maminky i děti výtvarně tvořily na téma táta v rodině. Kampaň byla 
zakončena výstavou jejich prací. Vernisá�e výstavy se zúčastnil dostatek tatínků i maminek, 
byla to taková malá oslava rodičovství. Bohu�el nedorazili hosté - zastupitelé města. 
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Vernisá� výstavy (foto RC Klubíčko Ostrava) 

 
RMC Kráčmerka a MC Benjamínek Doma�lice 

RMC Kráčmerka ve spolupráci s MC Benjamínek uspořádalo v rámci kampaně 
zábavné odpoledne pro tatínky a jejich děti. Soutě�e byly koncipovány tak, aby se v�dy 
zapojily děti se svým tatínkem (ev. maminkou). Nechybělo nafukování balónků, přebalování 
panenek, házení mobilem do ko�e, pití dlouhým brčkem, aj. RMC Kráčmerka kromě samotné 
organizace připravilo dětský koutek, kde si ti, kteří nesoutě�ili, mohli samostatně hrát či se 
zúčastnit soutě�e �Namaluj si svého tatínka�. Maminky a děti z RMC Kráčmerka také vyrobily 
a namalovaly perníkové medaile a srdce �TÁTA 08�, které byly jedinečnou odměnou jak 
tatínkům, tak dětem. 

 

    
Zábavné odpoledne (foto RMC Kráčmerka Doma�lice) 

 
MC Krteček Jeseník 

V Jeseníku se v rámci kampaně uskutečnila výstava obrázků dětí, která pěkně 
vyzdobila chodbu centra. Dále proběhla společná akce pro rodiče a děti v areálu �koly za 
MC Krteček.  
 

    
Společná akce pro rodiče a děti (foto MC Krteček Jeseník) 

 
MC Máj České Budějovice 

V Českých Budějovicích zorganizovali dva odpolední závody. První byl cyklistický 
- v kategoriích: dítě na kole s doprovodem rodiče, dítě na sedačce s rodičem, celá rodina, 
dítě na kole a rodič na kolečkových bruslích. Někteří tatínkové ho skutečně pojali jako 
opravdový závod a trasu skoro prolétli, někteří jako �bojovku� � při cestě pozorovali okolí a 
broučky na cestě. V cíli na dětském hři�ti v Hluboké nad Vltavou byly vyhlá�eny výsledky a 
děti mohly vyzkou�et v�echny tamní atrakce. Druhý se konal na dětském dopravním hři�ti. 
Byla připravena čtyři stanovi�tě: slalom na čemkoliv (kolo, tříkolka�), jízda s dítětem 
v nákladním autíčku poháněném rodičem, jízda na odrá�edle,  jízda s autíčkem na ovládání.  
Dále měly děti mo�nost prohlédnout si policejní vůz a projet se s �houkačkou�. 
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MC MaMiNa Police nad Metují 

15.června připravili v MC MaMiNa rodinné odpoledne se soutě�emi a 
překvapením. Nechyběly dárky od dětí a maminek pro tatínky � hrneček s vlastnoručně 
nakresleným logem kampaně, medaile � 1. tatínek. Dále maminky vyrobily �kopii� hlavy 
svého partnera z kartonu, oblékly do oblíbeného trička a vystavily v MC. Byla připravena také 
nástěnka s fotografiemi na téma: Táta včera a táta dnes se mnou. Druhou část kampaně pak 
tvořil výlet na Osta� � rodinný vý�lap s opékáním buřtíků. Akce se vydařila i přes relativně 
malou účast.  
 

    
Hromadná fotka a dárky pro tatínky (foto MC MaMiNa Police nad Metují) 

 
Centrum Mateřídou�ka Hejnice 

Malé děti v Centru Mateřídou�ka nejprve malovaly obrázek pro tatínka � některé 
maminky svým děťátkům pomáhaly, jiné se nestačily divit, jaký talent jim doma roste. Děti 
malovaly tatínky a vesele se povídalo o tom, co který umí a v čem je �nejlep�í�. 12. 6. 2008 
se pak v odpoledních hodinách rozpoutalo sportovní klání. Hrál se volejbal, nohejbal, děti 
nezapomněly ani na přehazovanou a hru na schovávanou. Tatínkové se předvedli, jak hravě 
zvládnou hrát nohejbal, utírat nosík své ratolesti a přitom mamince pózovat do fotoaparátu, 
nebo samozřejmě zajistit pro rodinu i občerstvení v podobě pěkně vypečeného vuřtu. Děti jim 
za to namalovaly obrázky, kde ústředním motivem byl tatínek, tak jak ho vidí � vět�inou 
v autě či na cestě do práce.  
 

    
Tatínkové na obrázku, společné odpoledne (foto Centrum Mateřídou�ka Hejnice) 

 
MC Matýsek Roudnice nad Labem 

V MC Matýsek zorganizovali �Orientační běh dětí s tatínky�. Tatínkové se svými 
ratolestmi �bě�eli� podle mapky okruh okolo potoka a přitom plnili úkoly na jednotlivých 
stanovi�tích. Následovalo slavnostní vyhlá�ení a ocenění vítězů. Pro maminky bylo 
v Matýsku během závodu připraveno poho�tění. 
 
Centrum pro rodinu M.E.D. Semily 

Kromě dotazníkového �etření se v Semilech v rámci kampaně uskutečnila je�tě 
výstava fotek �Jak mám tátu nejraději� a akce Křivořezání - �Den otců�. Výstava fotek tatínků 
s dětmi, jak je jejich ratolesti mají nejraději, byla instalována do výlohy prodejny v Semilech, 
kde je na očích �iroké veřejnosti. Na vernisá�i z úst tatínka Hlu�tíka zazněl úryvek od 
R.Fulghuma 10 mateřských rad od otce. 15.6. se konal dítko-tatínkovský výlet, křivořezání, 
ohňování a buřtování. Tatínkové s dětmi, ale i maminky, vyřezávali skřítky a stra�idýlka. 
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Fotovýstava �Jak mám tátu nejraději� (foto CPR M.E.D. Semily) 

 
Mateřské centrum Su�ice � Medvídek 

V Su�ici slavili zároveň Den dětí a Den otců. Byly připraveny soutě�e pro děti i 
dospělé (převá�ně tatínky) na ostrově Santos. Soutě�í bylo pět pouze pro děti (tahání 
autíček, skákání v pytli, chytání rybiček, hod do kruhu, hod míčků do ko�e) a pět pro děti 
s tatínkem (lezení po laně mezi stromy, společně svázané nohy a skákání v před, slalom na 
slepo, hod talířem s logem, kop na branku). Děti dostávaly odměny a nakonec se je�tě 
opékaly buřty.  
 

    
Den dětí a Den otců na ostrově Santos (foto MC Su�ice � Medvídek) 

 
MC Motýlek Týnec nad Sázavou 

Ke kampani Táta dneska frčí se MC Motýlek přidalo se čtyřmi akcemi. Tou první 
byla výprava za dobrodru�stvím do Měsíčního údolí. Kvůli �patnému počasí i nevhodnému 
termínu (Den dětí) se zúčastnili jen dva tatínkové s dětmi. Přidaly se k nim tedy i maminky. 
Druhou akcí byla výstava dětských obrázků �Můj táta� v prostorách MC. V pořadí třetí pak 
byla záchranářská akce. Na preventivně-předváděcí akci byli přizváni ke spolupráci hasiči, 
policie, K-centrum, záchranka a Besip. Konečně se uskutečnila je�tě beseda s rodiči. 
Účastníci probírali otázky ohledně zapojení tatínků do chodu rodiny. 

 

    
Výprava do Měsíčního údolí a záchranářská akce (foto MC Motýlek Týnec nad Sázavou) 

 
RC Neználek Kralupy nad Vltavou 

V Kralupech se konala akce s názvem �S tátou na hři�ti�. Děti soutě�ily společně 
s tatínky v následujících disciplinách: slalom s kočárkem, hod na ku�elky, chůze přes 
houpačku, střelba ze vzduchovky. Vzhledem k načasování akce (začátek fotbalového 
mistrovství Evropy) se akce zúčastnilo více maminek ne� tatínků. 
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S tátou na hři�ti (foto RC Neználek Kralupy nad Vltavou) 

 
RC Paleček Praha 3 

Do kampaně Táta dneska frčí se RC Paleček  připojilo dvěma akcemi. Za prvé - 
akcí Dětský den ve Stromovce, které se zúčastnilo přibli�ně 2 500 osob, z toho nejméně 
40% bylo tatínků s dětmi. Tatínkové měli mo�nost podniknout s dětmi sportovní a dal�í 
aktivity a této mo�nosti hojně vyu�ívali. Za druhé - předná�kou Táta nemá konkurenci, které 
se zúčastnilo 9 mu�ů a která měla velmi dobré ohlasy. 
 

    
Dětský den ve Stromovce (foto RC Paleček Praha 3) 

 
MC Pampeli�ka Březnice 

V Březnici se v rámci kampaně konal fotbalový zápas tatínků proti dětem, 
kuličkiáda a soutě� o nejlep�í ��trůdl�. Od podzimu 2007 probíhá navíc v MC Pampeli�ka 
kampaň �Aby bylo v Březnici milo...�, jejím� cílem je zlep�it spolupráci MC, městské 
samosprávy a veřejnosti. Tato snaha byla tímto odpolednem zcela naplněna. Členům i 
nečlenům MC byly nabídnuty dvě hodiny plné zábavy a radosti dětí i rodičů. Akce byla navíc 
podpořena místními podnikateli a účastí členky městského zastupitelstva. 

 

 
Fotbalový zápas (foto MC Pampeli�ka Březnice) 

 
MC Permoníček Jílové u Prahy 

MC Permoníček uspořádalo kampaň Táta dneska frčí v rámci oslav Dne dětí. 
V odpolední části dostali prostor tatínkové a jejich děti. Úkolem bylo sestavit z kousků dřeva 
ji� připravené tvary auta nebo zvířátek. Tatínkové byli �ikovní a zapálení pro věc. Stloukali, 
tavili a spojovali jednotlivé díly. Děti si tak mohly domů odnést hračku jako vzpomínku na 
tento den. Celkem se akce zúčastnilo 40 rodin s dětmi. 
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Výroba hraček ze dřeva (foto MC Permoníček Jílové u Prahy) 

 
RC Pohoda �amberk 

V �amberku se v rámci kampaně konalo Indiánské odpoledne s tatínkem. Se�lo 
se 13 účastníků, z toho 6 dětí. Tatínci s dětmi vymý�leli indiánská jména členům rodiny, 
tvořili indiánské čelenky, trika a malovali se navzájem obličejovými barvami. Maminky měly 
mo�nost si vyrobit indiánský lapač snů. Mezi připravené indiánské soutě�e patřilo např. 
chytání rybiček na prut či lov medvěda (házení míčků do papírového medvěda). Tatínci i děti 
si mohli vyzkou�et střelbu ku�í na bizona. Ka�dý indián dostal indiánský rodný list, medaili, 
malou odměnu a sladkost. Na závěr akce si v�ichni společně opekli párek. Atmosféru celé 
akce dokreslovala indiánská muzika.  
 

    
Indiánské odpoledne (foto RC Pohoda �amberk) 

 
Kraj hl.m.Praha 

Kampaň v Praze byla zahájena výtvarnou dílnou Namaluj si tatínka v pátek 
6.června v Městské knihovně hl.m.Prahy. Děti malovaly tatínky na archy papíru voskovými 
pastely. Vniklo kolem 25 obrázků tatínků, které byly vystaveny v oddělení pro děti a mláde� 
přímo v knihovně. V úterý 10.června proběhla slavnostní vernisá� výstavy, které se účastnil 
ředitel knihovny Tomá� Řehák, prezidentka Sítě MC Rut Kolínská i ředitel LOMu Martin Jára. 
Na vernisá�i zazpíval pěvecký sbor Barvínek z Tachlovic se speciální písní Táta dneska frčí. 
 

    
Vernisá� výstavy v Městské knihovně hl.m.Prahy 
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MC Provázek Olomouc 

MC Provázek uspořádalo akci Hravé odpoledne pro celou rodinu. Konala se 
v Háječku, kde se přirozeně schází rodiče s dětmi. Děti viděly pohádku O perníkové 
chaloupce, připravena byla výstava obrázků �Co dělám s tátou,� dvě stanovi�tě � dárek pro 
tátu (přáníčko nebo zálo�ka) a obkreslování rukou. Historický a �ermířský spolek Olomouc 
připravil úkoly s názvem Rytířem s tátou. Byly té� rozdávány letáčky z Brněnské tiskové 
misie Být dobrým tátou.  

 

    
Hravé odpoledne pro celou rodinu (foto MC Provázek Olomouc) 

 
RMC Vsetín 

RMC Vsetín letos uspořádalo akci s názvem Setkání před prázdninami. Na 
programu byla ukázka cvičení rodičů s dětmi � Valá�ek, Pohádka pro nejmen�í a také 
tvoření pro celou rodinu, vyráběly se dárečky pro tatínky. 
 

    
Setkání před prázdninami (foto RMC Vsetín) 

 
MC Rolnička Světlá nad Sázavou 

K oslavě Dne otců připravilo MC Rolnička sportovní odpoledne na hři�ti. 
Sportovalo se s míči, létajícími talíři, hrály se kuličky, pétangue a ku�elky. K poho�tění byl 
připraven dort s nápisem Táta dneska frčí a SUPR TÁTA. Zároveň tatínci dostali pamětní list 
SUPR TÁTA. 
 

    
Sportovní odpoledne na hři�ti (foto MC Rolnička Světlá nad Sázavou 
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MC Rybička při Charitě Litovel 

Akce Den otců s dětmi se uskutečnila v areálu TJ Tatran Litovel.  Byly spojeny 
síly s projektem Adopce na dálku - týmové dobrovolné maminky se rozhodly adoptovat dívku 
z Indie. Pro otce bylo připraveno pět úkolů, které museli zvládnout spolu se svým dítětem. 
Odměny byly sponzorským darem od místních podnikatelů a tak si děti odná�ely kromě 
medailí a diplomů také hezké dárky. Tatínci dostali pivo a kabanos zdarma. V�ichni si počkali 
na překvapení večera � mladá bři�ní tanečnice rozproudila děti i rodiče do rytmu tance.  K 
tanci i poslechu hrála kapela Modrá rosa z Námě�tě na Hané. Akce se zúčastnilo asi 200 
osob, z toho 80 otců soutě�ilo s dětmi. Výtě�ek z celé akce činil 8 717,50 Kč, část byla 
poslána na adopci na dálku a za zbytek byly nakoupeny spacáky, stan a dal�í věci potřebné 
k ozdravným pobytům pro děti a rodiče. 
 
MC Skřítek Poděbrady 

Den otců v Poděbradech pořádali ji� od rána. Pro tatínky byla připravena 
pracovní činnost � natírání hracích prvků na zahradě MC. Děti upekly cukroví a namalovaly 
veselé obrázky pro tatínky. Bohu�el se tatínkové nedostavili, zřejmě byl �patně zvolený den, 
akce v�ak úspě�ně proběhla s maminkami.  
 
MC Studánka Ti�nov 

V MC Studánka se sna�í tatínky vtahovat do dění centra po celý rok. Podařilo se 
jim získat jednoho aktivního tatínka, který připravuje sobotní Dopoledne pro tatínky. Jde o 
nepravidelná setkání se cvičením, výtvarnou činností a vařením. Od loňského prosince se 
takových setkání uskutečnilo ji� sedm. V termínu leto�ní kampaně se pak maminky z MC 
věnovaly tatínkům v jednotlivých krou�cích, a to tvorbou kní�ky o tatíncích a pro tatínky, ke 
které připravily výstavu. 
 

    
Sobotní Dopoledne pro tatínky (foto MC Studánka Ti�nov) 

 
MC �kvoreček �kvorec 

Ve �kvorci bylo připraveno na oslavu Dne otců zábavné sobotní odpoledne. Bylo 
zahájeno v místní sokolovně divadélkem Hračka � Krátké pohádky na přání. Tatínkové měli 
vstup zdarma a prostory byly vyzdobeny obrázky dětí z MC, M� a Z� na téma �Na�i milovaní 
tatínkové�. Odpoledne pokračovalo na hři�ti soutě�emi pro děti, které vystřídaly soutě�e pro 
děti s tatínky (závody �na koníčcích�, házení kruhů, létajících talířů, chůze na �palkách) a na 
závěr soutě�e pro tatínky (přebalování, slalom s kočárky, zatloukání hřebíků). Po dobu akce 
bylo zaji�těno občerstvení. Po skončení akce byly nejpovedeněj�í obrázky vystaveny v 
prostorách Obecního úřadu. 
 

    
Zábavné sobotní odpoledne (foto MC �kvoreček �kvorec) 
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Třebíčské centrum o.s. 

Sportovní odpoledne plné netradičních disciplín zahájili v Třebíči kluci z klubu 
MagniS ukázkou �onglování, zajímavá byla i bojová scénka skupiny historického �ermu 
Fracce. Děti pak měly příle�itost vyzkou�et si samy předvedené pomůcky. Pro zájemce z řad 
dospělých i dětí byla připravena celá řada soutě�í. Nekončící fronta se tvořila na oblíbenou 
velkou trampolínu, která byla celé odpoledne dětem k dispozici. Děti malovaly obrázky na 
téma �Jak vlastně vypadá nejlep�í tatínek?�, které byly následně vystaveny v prostorách MC. 
Za ka�dé úspě�né zvládnutí předepsané disciplíny byli v�ichni po zásluze odměněni 
sladkostmi a dárky věnovanými sponzory. 
 

    
Sportovní odpoledne (foto Třebíčské centrum) 

 
RC �elvička Klimkovice 

V neděli 15.6.2008 se v RC �elvička se�ly celé rodiny, aby se společně 
zúčastnily �Putování s princeznami�. Děti pomáhaly princeznám z různých pohádek plnit 
úkoly. Na konci putování pak na ně čekaly odměny a také oheň s opékáním, zpíváním a 
hrami. 
 

    
Putování s princeznami (foto RC �elvička Klimkovice) 
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Závěrem 
 

Leto�ní ročník kampaně byl minimálně stejně vydařený jako ten loňský a setkal 
se opět s velkým ohlasem rodin pohybujících se okolo mateřských center, veřejnosti i médií. 
Jak nasvědčují výsledky ankety, mu�i i �eny stojí o zavedení Dne otců a tak bude na pří�tích 
ročnících kampaně, aby za něj bojovaly a ukázaly, jak krásně se dá oslavit. 

Dobrou zprávou je, �e do akcí, pořádaných v rámci kampaně v leto�ním roce, se 
zapojilo více otců ne� loni. Zdá se, �e podobný vzrůst zaznamenává i zapojení otců do �ivota 
jejich rodin, jak o tom mile pí�e Monika Čuhelová na následujících řádcích. A to je opravdu 
dobře, proto�e otec má v rodině nesmírně důle�ité a nenahraditelné místo. 
 

Táta frčí i v porodnici (aneb příspěvek ke kampani od Moniky Čuhelové) 
 
Tento rok na�e Mateřské a rodinné centrum Krůček pořádalo v rámci kampaně Táta 
dneska frčí Zimní olympiádu. Celá má rodina se jí účastnila, ov�em kromě mě. Tou 
dobou jsem toti� le�ela v porodnici s právě narozeným Matou�kem. A jeliko� byl 
Matou�ek naprosto vzorné miminko, které jen jedlo a pilo a mě to tam opravdu hodně 
nebavilo, chtělo se mi domů a vůbec jsem nechtěla být na pokoji a le�et v posteli, vět�inu 
času jsem trávila na chodbě na křesle (samozřejmě s Matou�kem v postýlce vedle). A 
věnovala jsem se své oblíbené činnosti � pozorování... a za těch pět dní, co tam musí i 
�třetirodička� le�et, jsem viděla spoustu zajímavých věcí. 
To nejhezčí, co �lo na chodbě �estinedělí vidět, byli tatínci. A to nejen proto, �e to byli 
často hezcí chlapi. Byli to mu�i, co se často v roli tatínka ocitli úplně poprvé, či se na ni 
zrovna chystali. A tak: 
Nervózně posedávali na chodbě při čekání na partnerku, kterou zrovna přijímal doktor a 
vy�etřoval ji k porodu. Ti byli velmi napjatí, nervózní, podupávali nohou... prostě čekali. 
Nebo taky hovořili za partnerku, která  vedle nich trpěla bolestmi a byli to oni, co říkali � 
jdeme rodit, u� je to ka�dých pět minut... 
Ti, kteří při porodu zasahovali porodním asistentkám do řemesla a nejraději by to odrodili 
sami (to jsem samozřejmě neviděla, to byl můj mu� :) 
Ti, co vezli na vozíčku svou partnerku po porodu a ve spr�e jí pomáhali smýt tu 
poporodní krev a pot. A nevadilo jim, �e jejich partnerka krvácí, mohla se o ně celým 
tělem opřít a nechat si pomoci.  
Ti, co vozili vozíček s malým novorozeňátkem, zatímco jejich partnerka spala... 
Ti, co se doma starali o děti, proto�e jejich �ena byla v porodnici... 
Ti, co obtě�ovali novorozenecké sestry svými dotazy, chodili jim v botách tam, kam 
nesměli a trpělivě sná�eli sesterské hudrování... 
 
Prostě tatínci v porodnici, to byl nádherný zá�itek! A nejen díky mému báječnému 
partnerovi, který mě provázel při v�ech porodech a doma se staral prostě o v�e! Nav�tívil 
mě i novopečený tatínek � můj bratr. A ten mi říká: �Ty jo, porodit tak velký dítě, to chlapi 
v práci říkali, �e si fakt dobrá!�. A já na to: �Cha cha, chlapi v práci!�. Ale jakýpak smích, 
jak mi bratr vysvětlil, v práci se s chlapama baví velmi často o dětech. Jak se rodí, 
přebaluje, kojí, odříhává, co malé děti, co puberťáci...  
A tak jsem velmi ráda � ráda, �e doba postoupila tam, �e mu�i mohou být na svých 
místech, kde je jich potřeba. A to při porodu a v rodině je. Jsem ráda, �e mnoho mu�ů je 
otevřeno takové intimitě, jako jejich přítomnost u porodu je. Jsem ráda, �e být tátou 
prostě frčí. 

Monika Čuhelová 
 

 
 
 
 
 
 

závěrečnou zprávu zpracovala Lucie Ple�ková 
koordinátorka kampaně 

lucie.pleskova@materska-centra.cz  
 


