
1 
 

 

  

 

 

 

Táta dneska frčí 

kampaň Sítě mateřských center o.s. ve spolupráci s Ligou otevřených muţů, o.s. 

1. - 19. června 2011 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        Foto: MC Paleček, Rakovník (Středočeský kraj) 

 
Kampaň Táta dneska frčí vyhlásila Síť MC poprvé v roce 2007 ve spolupráci s Ligou 

otevřených muţů, aby upozornila na moţnost vzniku Dne otců v České Republice. Během 

minulých ročníků se dobře dařilo naplňovat původní cíl kampaně, a sice posilování role otce 

ve společnosti a motivace otců k většímu zapojení do ţivota rodin, komunit a mateřských 

center. Mnohá mateřská centra kampaň zařadila do svých pravidelných aktivit a zvyšuje se 

návštěvnost otců v mateřských centrech i mimo programy kampaně. 

 

Metodické vedení a PR kampaně, redakce závěrečné zprávy 

Mgr. Rut Kolínská 

Textové zpracování závěrečné zprávy 

Mgr. Martina Smejkalová 

Koordinace, monitorování a statistika kampaně 

Nadja Juričková
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ÚČASTNÍCI KAMPANĚ 
 

Do kampaně se přihlásilo 51 mateřských center z různých částí ČR: 
 
 

Jihočeský kraj     Plzeňský kraj   

MC Máj, České Budějovice    RMC Kráčmerka, Domaţlice 

RC Amálka Český Krumlov, Český Krumlov RC Vlnka - Motýl, Plzeň 

Kvítek, o.s., Písek     RC Dráček, Starý Plzenec 

MC Sluníčko, Prachatice 

MC Beruška, Strakonice    Hlavní město Praha 

Rodičovské centrum Radost, Tábor    MC Liška, Praha 6 

       Klub Rybička, Praha 6 - Sedlec 

Jihomoravský kraj      

MC Ţirafa, Bílovice nad Svitavou   Středočeský kraj 

RC Měsíční houpačka, Ivančice   Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem 

Centrum Motýlek, Rájec-Jestřebí   MC Pampeliška, Březnice 

Krteček o.s., Svatobořice – Mistřín   MC Čelákovice, Čelákovice 

RC Studánka, Tišnov     RC Kostička, Český Brod 

RC Čtyřlístek o.s., Višňové u Znojma  MC Dobříšek, Dobříš 

MC Radost, o.s., Vyškov    MC Břeţánek, Dolní Břeţany 

RC Maceška, Znojmo     MC Mezera, Kounice 

       RC Kašpárek Mělník, Mělník  

Královehradecký kraj    RC Kolečko, Oleška 

MC Domeček, Hradec Králové   MC Petrklíč, Sedlčany 

KMC Sedmikráska, Hradec Králové   MC Škvoreček, Škvorec 

MC MaMiNa, Police nad Metují   MC Paleček, Rakovník 

MC KAROlínka, Trutnov     

Beránek Všestary, Všestary         

       Ústecký kraj 

Liberecký kraj     Radka o.s., Kadaň 

RK Motýlek o.s., Hodkovice nad Mohelkou  MC Permoníček Krupka, Krupka 

RC Ţirafa, Liberec     MC Barborka, Most 

       Centrum Matýsek, Roudnice nad Labem 

Moravskoslezský kraj     CPR Ovečka, Ústí nad Labem 

RC Klubíčko, Ostrava - Bělský Les    

       Kraj Vysočina 

Olomoucký kraj     Mateřský klub, Chotěboř  

MC Krteček Jeseník, Jeseník    MC Andílci, Hrotovice 

RC Provázek, Olomouc    Třebíčské centrum, Třebíč   

         

Pardubický kraj                

MKC Kocourek, Březová nad Svitavou                

RC Kašpárek, Pardubice 
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PRŮBĚH KAMPANĚ 

 
Mateřská centra si podobu kampaně volí podle svého zájmu a moţností od vzdělávacích 

programů přes kreativní po sportovní, a to buď v komorním společenství centra, nebo pro 

širokou komunitu. Třetím rokem pokračovala rovněţ spolupráce s festivalem Concentus 

Moraviae, tentokrát bohatým programem v Třebíči 12. června.  

Kaţdý rok se objevují nové nápady, jak obměnit podobu kampaně proměnit. Letošní rok se 

vyznačuje snahou ukázat dovednosti, které umí jen táta. „Síť mateřských center se podílí na 

prosazování rovných příleţitostí ţena a muţů, jakkoliv to zní rozporuplně, snaţíme 

upozorňovat, ţe máma a táta mají v rodině a ve výchově dětí kaţdý jinou a vzájemně 

nezastupitelnou roli,“ vysvětluje zaměření programů na otce prezidentka Sítě MC Rut 

Kolínská. 

Pořadí Přehled oblíbenosti akcí kampaně Počet MC 

1. 

Kulturní vystoupení a akce (např. Svezení na traktůrku, Zábavné 

odpoledne, loutková pohádka, tombola, Tátafest! Indiánská stezka, S tátou 

po Plzeňsku, Cesta kolem světa – spaní v herně, Den otců aneb grill party 

pro celou rodinu, letecký den aeromodelářů, rodinné focení, výstava 

obrázků a fotografií, Zahradní slavnost s tátou aneb netradiční sportovní 

disciplíny, promítání pohádek s ţivým čtením, exhibiční jízda, Neckiáda, 

výtvarná soutěţ, hledání čelákovického pokladu) 

20 

2. 

Soutěţe (např. Odpoledne pro tatínky, Odpolední závody, Táto, pojď si 

hrát, Námořnické hry, Výtvarné soutěţe, Skáčeš, skáču, skáčeme, Táta 

dneska frčí…do Krtečka, Namaluj svého tatínka, Olešecká olympiáda, 

fotosoutěţ, soutěţně zábavné odpoledne) 

18 

3. Vaření (např. Opékání buřtů, grilování) 12 

4. 

Výlety (např. Výprava za vláčky, Spolu s tatínky a nejen s nimi, Výlet do 

Šiklova mlýna, Geocaching, cyklovýlet, exkurze k hasičům, podvečerní 

cyklovýlet) 

9 

5. 
Tvořivé a Rukodělné dílničky (např. Vyrábění dárků pro tátu, malování na 

obličej, výtvarná dílna, dort pro tatínka, dopis tatínkovi) 
8 

6. 

Bezpečnostní akce, besedy, workshopy (např. Pozor, srdce muţe, 

beseda s Američany, prezentace firmy Tupperware, diskuse s boxerem 

L. Konečným, dopravní hřiště s Městskou Policií, přednáška první pomoc 

pro rodiče) 

6 

7. Turnaje (např.Volejbalový, fotbalový, klání tatínků) 3 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spolu s tatínky (foto RC Čtyřlístek, Višňové) 
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SOUTĚŢ O NEJLEPŠÍ NÁPAD 

 

K letošnímu 5. ročníku kampaně Táta dneska frčí, vyhlásila Síť mateřských center o.s. 

soutěţ o deset nejoriginálnějších nápadů programu kampaně Táta dneska frčí.   

Porotu tvořil koordinační tým kampaně (Nadja Juričková, Rut Kolínská, Martina Smejkalová), 

krajská koordinátorka pro Prahu Romana Baborová a Jana Burešová, administrativní 

pracovnice. Pohled na originalitu se u jednotlivých členek poroty překvapivě dost lišil, kaţdá 

sledovala programy podle priorit způsobu vlastního ţivota (sport, kreativita…). Nakonec 

vybraly podle počtu nominací 11 center, která získala příspěvky do knihovny a samolepky 

s logem kampaně. „Rozhodnout se, které nápady patřily mezi ty nejlepší, nebylo vůbec 

jednoduché. Tolik skvělých nápadů jen těžko hodnotit. Ocenění by si zasloužili všichni, já 

volila dle originality a kreativity center,“ tolik ke své roli porotkyně dodává Martina 

Smejkalová. 

Přehled oceněných MC a jejich nápadů naznačuje, ţe letos vyhrály „vodní programy“: 

Pampeliška, Březnice: Chyťte vlny aneb neckiáda na Vltavě s programem u vody, ve vodě, 

pod vodou i na souši… 

Brandýský Matýsek: Originální dárek ke dni otců: výuka základních prvků masáţe obličeje, 

rukou a chodidel. Orientační závod s plněním úkolů a luštěním hádanek… 

Ţirafa, Bílovice nad Svitavou: Námořnické hry: námořnictví, pirátství a cestování po moři, 

výroba papírových lodiček, obeplutí světa a ţivot s námořníky, piráty a svými tatínky… 

Beruška, Strakonice: Táta dneska frčí aneb Kulatý nesmysl v akci: stolní fotbal a hokej, líný 

tenis, pétanque, kuličky a doplňkové hry pro děti… 

Dráček, Plzeň: exhibice Sboru dobrovolných hasičů, Tátoklání – soutěţe pro tatínky ve 

středověkých oděvech a se středověkými zbraněmi…  

MEZERA, Kounice: Výstava dopisů pro tátu 

Kostička, Český Brod: Bojovka Geocaching 

Ovečka, Ústí nad Labem: Oslava „Den otců“ zahájena besedou „Jsme opravdu jiní“ 

Kašpárek, Pardubice: Tatínkové se budou snaţit přebalovat panenky, věšet prádlo, běţet 

slalom s kočárkem, připravovat jídlo v týmu 

Domeček, Hradec Králové: Táto, pojď si hrát aneb Autový den: soutěţe a hry s autíčky, 

výtvarná dílna na téma „Auta“, řidičské zkoušky, výroba jezdícího autíčka… 

Radost, Tábor: Den otců u hasičů Exkurze na poţární stanici, k vidění veškerá technika 

 

Odměna rovněţ čekala na mateřská centra, která se podílela na velké akci ve spolupráci 

s festivalem Concentus Moraviae v Třebíči: Třebíčské centrum, Houpačka Ivančice, Andílci 

Hrotovice a Zvoneček Havlíčkův Brod.  
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ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY 

 

RC Amálka, Český Krumlov (Jihočeský kraj) uspořádalo ve spolupráci s MC Míša dětské 

odpoledne plné atrakcí. Nechyběla střelba vzduchovkou, přebalování miminka, lezení 

tunelem na čas, okruh pro autíčka na ovládání a další. Děti si odnesly odměnu a pro tatínky 

bylo připraveno nealkoholické pivo, které přišlo v teplém počasí všem vhod! 

MC Barborka, Most (Ústecký kraj) zorganizovalo Cestu kolem světa – spaní v herně. Děti 

kolem světa létaly na kouzelné mašli. První zastávkou bylo Grónsko, kde se musely teple 

obléci a pak papírovými koulemi ulovit medvěda. V Itálii třídily těstoviny a zdobily pizzu; 

v Austrálii si hrály na klokany; v Severní Americe lovily na prérii bizony, kteří je pak vozili; 

v Jiţní Africe představovaly děti Křováky; v Egyptě stavěly z písku velikou pyramidu; 

v Kanadě na Klondiku propukla zlatá horečka a děti zde rýţovaly zlato; a v Ekvádoru děti 

vyrobily rovník a zahrály si na lamu. Večer si děti opekly buřtíky a vyspaly se na zahradě ve 

stanu nebo přímo v herně MC. 

MC Beránek, Všestary (Královehradecký kraj) připravilo hned několik akcí. Výlet do 

Šiklova Mlýna – celodenní výlet autobusem do westernového městečka plného tematických 

atrakcí. Pozor, srdce muţe – debata nad stejnojmennou knihou; zatímco děti měly pestrý 

program, maminky diskutovaly o třech velkých touhách muţů, o rozdílech mezi muţi 

a ţenami, o výchově chlapců, o podpoře otcovství…Výtvarná soutěţ na téma Můj táta – ve 

spolupráci s MŠ a ZŠ. Zábavné odpoledne – proběhlo na obecní pouti. Obsahem byla 

soutěţní vernisáţ a vyhlášení obrázků dětí (Můj táta), trampolína, malování na obličej, 

tvoření – kytička z lízátek a klání rodin v Pétanque. 

MC Břeţánek o.s., Dolní Břeţany (Středočeský kraj) uspořádalo v rámci farmářských trhů 

soutěţ s názvem „Namaluj svého tatínka“, děti volnou technikou kreslily své tatínky. Byly 

rozděleny do 3 kategorií: děti do 4let, 4–8 let a 8 a více let. V kaţdé kategorii byly vybrány 

3 nejlepší práce. Výherci získali ceny věnované Mateřským centrem Břeţánek. Všechny 

kresby jsou vystaveny ve výloze komerčních prostor na náměstí v Dolních Břeţanech.  

RC Čtyřlístek, Višňové u Znojma (Jihomoravský kraj) přichystalo akci “Spolu s tatínky 

a nejen s nimi“. Stalo se tradicí společně zajet do penzionu na Pálavsko, kde si uţívají 

společné chvilky strávené na dětském hřišti, v bazénu a na výletech po okolí.  

MC Dobříšek, Dobříš (Středočeský kraj) připravilo Zahradní slavnost s tátou aneb 

netradiční sportovní disciplíny. Počasí příliš nepřálo. Sportovní část programu s mottem 

"Zapojte hlavu i nohy, děti i rodiče" nabídla 3 netradiční disciplíny a v cíli pak čekala na 

kaţdého zajímavá odměna - tátovské tričko. Soutěţení doplnilo tvoření s Oriflame a v suchu 

a teple prostor MC také vernisáţ prací dětí výtvarné dílny Garáţ při MC Dobříšek. Na závěr 

proběhlo i slíbené opékání vuřtů u táboráku. Byla to doslova ochutnávka činnosti nového 

krouţku sportů v přírodě, který bude všestranně zaměřený na orientační běh, vytrvalostní 

běh a další outdoorové sporty. 

RC Dráček, Starý Plzenec (Plzeňský kraj) uspořádalo Tátafest! Na programu byly velké 

modely aut na dálkové ovládání, hasiči, trampolíny a skákací hrad, střelba z kuše, malování 

na obličej, výtvarná dílna, bohatá tombola a závěr akce patřil divadélku Máma a Táta. 

MK Junior, Chotěboř (kraj Vysočina) uspořádal výstavu fotografií a obrázků na téma Můj 

táta. Sešlo se na 307 obrázků a 45 fotek. Výstavu navštívily děti ze základních škol, školek 

a druţin. Další den dopoledne vyráběli srdíčka pro tatínky.  Děti si vytvořily z piškotového 

těsta srdíčka, ovocem a marmeládou je nazdobily a předaly tatínkům. Závěr oslav tvořilo 
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bubnování s tátou a mámou. Druhá hodina byla věnována rodičům.  Tátové si vyzkoušeli, 

jaké to je, kdyţ je zpíváno jejich jméno v kruhu a jaké to je, být oslavován.  

RC Kašpárek, Pardubice (Pardubický kraj) zorganizovalo akci, která začala opékáním, 

načeţ se tatínci postupně střídali na jednotlivých stanovištích (slalom s dítětem volnou 

technikou, věšení prádla, skládání puzzle a malování maminek). Na závěr dostali tatínci 

diplom, nálepku a drobné odměny.  

RC Kolečko, Oleška (Středočeský kraj) uspořádalo Olešeckou olympiádu. Sportovní 

odpoledne, na jehoţ konci byl táborák s opékáním buřtů a fotbalový zápas tatínků. Bylo 

připraveno 10 sportovních disciplín pro děti, které si v průběhu dopoledne mohly vyzkoušet – 

např. vytrvalostní běh, sprint, skok do dálky, vrh koulí, střelba ze vzduchovky, jízda na kole 

atd. Výkony malých závodníků byly pečlivě zaznamenávány a následně vyhodnoceny. 

RC Kostička, Český Brod (Středočeský kraj) připravilo promítání pohádek s ţivým čtením 

"Hrnečku vař!" Dále byly připraveny výtvarné dílny, kde děti vyrobily tašku na houby 

a krabičku na šroubky pro tátu. Cyklovýlet pro malé i velké sportovce nebyl z důvodu 

nepřízně počasí zrealizován. Zajímavou akcí byla bojovka – geocaching, která byla 

uspořádána ve spolupráci s Mezera o.s. Kounice. 

RMC Kráčmerka, Domaţlice (Plzeňský kraj) přichystalo Indiánskou stezku s táborákem 

pro rodiny s dětmi. Cestou děti i rodiče hledaly a plnily různé úkoly, které tam ukryli dva 

šikovní tatínci. V cíli na děti čekalo hledání pokladu, který tatínci pečlivě ukryli. Neţ se 

rozhořel táborák, děti s maminkami vyzdobily cyklostezku hezkými obrázky, které kreslily 

křídami na zem. Potom se všichni vrhli na vuřty, které si opekli a snědli. 

MC Krteček Jeseník o.s., Jeseník (Olomoucký kraj) připravilo akci „Táta dneska frčí…do 

Krtečka“. Jednalo se o tříhodinovou akci pro celé rodiny. Bylo připraveno 5 stanovišť na 

plnění různých úkolů, po splnění disciplín byla moţnost opékat špekáčky. Následovala 

tombola určená především tatínkům. 

MC Krteček, Mistřín – Svatobořice (Jihomoravský kraj) uspořádalo akci „Táto, pojď si 

hrát“, coţ byla hra pro tatínky s dětmi se závěrečným hledáním pokladu. Smyslem hry bylo 

absolvovat značenou trasu a na jednotlivých stanovištích plnit úkoly (zvlášť tatínci a zvlášť 

děti), za coţ byly připisovány body na kartičky rozdané na startu. V cíli pak všechny děti 

současně hledaly poklad. Po skončení hry byl připraven táborák s opékáním špekáčků. 

MC Kvítek, o.s., Písek (Jihočeský kraj) zorganizovalo Odpoledne pro tatínky. Maminky 

a tatínkové se sešli na zahradě MC a společně připravili ohniště na opékání buřtů. Děti si 

zazávodily na dopravním hřišti.  

MC Máj, České Budějovice (Jihočeský kraj) připravilo Odpolední závody. Bohuţel déšť 

akci téměř pokazil. Všichni účastníci byli nuceni se před deštěm schovat, a tak nemohly být 

zahájeny soutěţe, ani plánované svezení na traktůrku. Přestoţe účastníky počasí vypeklo, 

byla organizátorka ráda, ţe největší příznivci a pravidelní návštěvníci této akce vytrvali. 

MC Mezera, Kounice (Středočeský kraj) nachystalo přednášku první pomoc pro rodiče. 

Děti napsaly dopis svým tatínkům, ti z toho byli mile překvapeni aţ dojati. Podvečerní 

cyklistický výlet v okolí obce tvořil cca 3 km s ohledem na věk dětí a bojovka – Geocaching 

byla připravena ve spolupráci s RC Kostička, Český Brod.  

RK Motýlek, Hodkovice nad Mohelkou (Liberecký kraj). Koordinátorka akce připravila 

orientační závod „Skáču, skáčeš, skáčeme…“ Se sedmi skákacími stanovišti, luštěním 
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tajenky a hledáním pokladu. Bohuţel opět nepřálo počasí a to se odrazilo na počtu 

účastníků. 

CPR Ovečka, Ústí nad Labem (Ústecký kraj) připravilo Den otců aneb grill party pro celou 

rodinu. Zahájen byl flétničkovou přehrávkou. Následovalo soutěţní odpoledne: Armsport-

hokejbalová prezentace - vyzkoušení profesionální brankářské výzbroje tatínky i maminkami, 

amatérské klání v páce pod dohledem mistra republiky pana Miroslava Valtýře, diskuse 

o sportu a ,,boxování“ pod dohledem profesionálním mistrem Evropy v boxu Lukáše 

Konečného, prezentace firmy Tupperware o zdravém vaření a opékání buřtíků.  

MC Paleček, Rakovník (Středočeský kraj) uspořádalo akci „Táta šlape, já se vezu“. 

Předcházela jí rodinná fotosoutěţ na téma "Pomáhám doma". Pro rodiny byla připravena 

nová cyklovýprava. V cíli na účastníky čekaly hry a soutěţe a samozřejmě i tvoření. Byla 

zajištěna projíţďka na koních a opékání uzenin. Zúčastnění tatínci dostali dárek ke Dni otců 

v podobě keramické medaile s logem MC Paleček. Celá rodina dostala za účast diplom, děti 

malou pozornost, v cíli byl také od fotografa k vyzvednutí certifikát o absolvování akce 

s fotografií z trasy. 

MC Pampeliška, Březnice (Středočeský kraj) zorganizovalo „Chyťte vlny aneb Neckiáda 

na Vlčavě“. Před závody nervozitu rozptýlil Václav Koubek, jeho harmonika a písně. Poté 

proběhla samotná soutěţ plavidel, v níţ nešlo o rychlost ani výkon. Hodnotila se zejména 

originalita, technika jízdy, celkový dojem, vtipnost, šarm a nadšení posádky. Známkovala 

místy odporně odborná a místy odborně odporná porota v exkluzivním sloţení. Po závodech 

uvolnění nabídly hudební skupiny Znouzectnost a Anča Band. Po celé odpoledne MC 

Pampeliška zajistilo výtvarné dílny pro děti i rodiče (malování kamenů a výroba papírových 

lodiček) a protoţe se touto akcí MC připojilo ke kampani „Táta dneska frčí“ dostal kaţdý 

tatínek malý překvapující dáreček - utopence s logem kampaně.  

MC Petrklíč, Sedlčany (Středočeský kraj) připravilo akci s názvem „Zadáno pro tatínky“. 

Pro tatínky a jejich děti (a v neposlední řadě i pro maminky) byly připraveny celkem 

3 soutěţe - Postav dům, Láska je slepá a Přetahovaná. Pozvali i Martina Stibůrka, který měl 

předvést exhibiční jízdy s RC auty na závěr zábavného odpoledne. Bohuţel, na akci dorazil 

pouze jeden tatínek s manţelkou a dcerou, tedy kromě přítele a dětí jedné z organizátorek. 

Po hodině čekání, akci ukončili s velkým zklamáním z nevydařeného odpoledne. 

RC Provázek, Olomouc (Olomoucký kraj) nachystalo besedu se skupinou Američanů 

o tom, jak se u nich slaví den otců. Následně pořádali akci pro celou rodinu v Lesoparku 

Lesní. Pro děti byly připraveny soutěţe, skákací hrad, stanoviště o kníţkách, malování na 

obličej. Děti vyráběly dárek pro tátu, i tátové mohli vyuţít malování na obličej. 

MC Radka, Kadaň (Ústecký kraj) připravilo exkurzi k hasičům a letecký den aeromodelářů. 

Navštívil je skřítek Kadaníček na Svatém kopečku, který pro ně při procházce lesem připravil 

stezku plnou soutěţních disciplín. Proběhlo i rodinné focení.  Na dopravním hřišti s Městskou 

Policií se naučili značkám a správnému chování na ulici. Poslední akcí se stal volejbalový 

turnaj. 

MC Sluníčko, Prachatice (Jihočeský kraj) zorganizovalo Výpravu za vláčky. Letos, 

bohuţel, nepřálo počasí – od rána pršelo. Sluníčko vyšlo aţ 15 min před začátkem. Svítilo 

celou dobu, ale počet účastníků nebyl tak silný, jak předpokládali. Společně obdivovali 

vláčky, běhali za nimi a povídali. 
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MC Škvoreček, Škvorec (Středočeský kraj) nachystalo soutěţně - zábavné odpoledne 

„Táta frčí“ a výtvarnou soutěţ „Táta v práci“, do které se zapojily děti z MŠ, ZŠ a MC ve 

Škvorci. V sobotu začalo v místní sokolovně sportovně – zábavné odpoledne soutěţemi 

v 5 disciplínách pro děti a smíšená druţstva tatínka s dítětem. Vyvrcholením soutěţí bylo 

vyřazovací klání pro tatínky v hledání v Pravidlech českého pravopisu a řezání dřeva. 

Následovalo představení plné čar a kouzel pro malé i velké. Zakončili jsme vyhlášením 

a udělením cen pro vítěze všech soutěţí. 

MC Tučňák, Čelákovice (Středočeský kraj) připravilo ve spolupráci s RC Routa hledání 

Čelákovického pokladu. Dobrodruţnou výpravu pro děti a jejich rodiče v okolí Čelákovic 

s motivem hledání pokladu. Po cestě umístili schránky s navigačními body. V poslední 

schránce byly ukryté obálky s malou odměnou a úkolem pro kaţdého dětského účastníka. 

RC Routa je v této partnerské akci zastoupeno svým klubem Táta v akci. Klub Táta v akci 

pravidelně připravuje pro rodiny v Čelákovicích akce pro smysluplné vyuţití volného času 

zaměřené na podporu aktivního otcovství. 

RC Vlnka – Motýl, Plzeň (Plzeňský kraj) uspořádalo akci S tátou po Plzeňsku. Lektoři 

přichystali 10 stanovišť, na nichţ plnily děti s doprovodem rodičů nejrůznější úkoly spojené 

s cestováním v okolí Plzně. Mezi nejúspěšnější stanoviště patřil rybolov, sportovní stanoviště, 

dobývání Radyně nebo vyrábění modelů ze stavebnice Merkur. Na stanovištích prováděli 

děti jednotlivými úkoly tatínci. V doprovodném programu vystoupil s hudebními hádankami 

(hra na sklenice) Komorní lahvový orchestr.  Příjemnou atmosféru odpoledne podpořila ţivá 

hudba skupiny Country trio. Odpoledne tradičně zakončili táborákem.  

MC Ţirafa, Bílovice nad Svitavou (Jihomoravský kraj) zorganizovalo Námořnické hry. 

Bylo přichystáno 10 stanovišť, kde děti spolu s rodiči plnily sportovní, dovednostní a výtvarné 

úkoly související s námořníky a piráty (vázání uzlů, pískaná morseovka, krmení ţraloka, úklid 

„lodní paluby“, chůze s „dřevěnou nohou“ atd.). Za splnění kaţdého úkolu děti dostaly 

„céčko“, ze kterých jim na závěr vznikl náramek. Po splnění všech úkolů čekala na děti další 

odměna na „ostrově pokladů“, kde pro ně byly v truhlách s poklady připraveny sladkosti 

a pirátské frkačky. Akce byla zakončena táborákem s opékáním špekáčků. 

RC Ţirafa, Liberec (Liberecký kraj) přichystalo rodinné odpoledne s pohádkou. Hlavním 

bodem programu bylo loutkové představení O Smolíčkovi. Po pohádce bylo připraveno pro 

rodinné týmy několik „soutěţních“ stanovišť tak, aby se do nich zapojila a k úspěšnému 

splnění musela spolupracovat celá rodina. Za vydatného deště vytrvalí tatínci grilovali pro 

všechny klobásy a buřty.  

 

Spolupráce s festivalem Concentus Moraviae 

Třebíčské centrum o.s., MC Andílci Hrotovice, MC Zvoneček Havlíčkův Brod, MC 
Klubíčko Horní Cerekev, RC Měsíční houpačka, MC Jablíčko Lysice 

Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi 12. 6. 2011 ve spolupráci s festivalem Concentus 

Moraviae hostilo tentokrát Třebíčské centrum. Cílem akce bylo nejen oslavit Den otců, ale 

zejména podpořit aktivní otcovství, význam rodiny jako takové a zdůraznit zásadní vliv 

fungování rodiny jako základ dobrých vztahů ve společnosti a uchovávání lidských hodnot. 

Oslavu dne otců zaštítil senátor Vítězslav Jonáš. 
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Bohatý program byl zahájen pohádkou Zapomenutý čert divadelního souboru Ampulka, 

následovala vystoupení dětí z krouţků z našeho Centra (Yamaha Class, Divadélko 

NápadDítko, Anglická školička a Arabesčata) a ve spolupráci ze ZUŠ Třebíč i vystoupení 

dětí s pásmem Z pohádky do pohádky. Třešničkou programu byla ţonglérská show 

třebíčského rodáka Milana Ošmery. 

 Zároveň mohli všichni přítomní (a bylo jich více jak tisíc) rozvinout svůj talent účastí na 

rukodělných, výtvarných i hudebních dílnách a uţít si spoustu zábavy a vzrušení ze 

soutěţení na jednotlivých stanovištích mateřských center. Na jednotlivých disciplínách se 

mohli předvést převáţně tatínci a měli moţnost prokázat svoji úlohu skvělého táty. Pro 

ilustraci stanoviště s názvem „Babička na návštěvě aneb táta frčí“ mělo se svou nabídkou 

pro tatínky veliký úspěch. A i kdyţ začátek akce skropil déšť, na chuti uţít si skvělé 

odpoledne to nikomu neubralo.  

Mimořádný zájem byl rovněţ o ukázkový program Městské policie Třebíč a Dobrovolných 

hasičů Benetice. Nechyběl ani skákací hrad Pastelka a Modrá pyramida, vítaným zpestřením 

byly závody formulí na dálkové ovládání od ING Group. Velkou odezvu od dětí sklízeli hned 

4 maskoti - Joulinka a Watík, Lev a Veverčák Čenda z Rodinných pasů. 

 

STATISTIKA KAMPANĚ TÁTA DNESKA FRČÍ V ROCE 2011 

 

Počet účastníků všech akcí kampaně  5522 

Počet dětí  2536 

Počet dospělých  2736 

Počet realizátorů 250 

 

Hojnou účast a zajímavé aktivity na posilování otcovské role prozrazují další fotografie 
z jednotlivých center v závěru zprávy. 

 

 

HODNOCENÍ KAMPANĚ 

 

Většina center, jeţ se do kampaně zapojila, byla s průběhem aktivit spokojena. Nejvíce 

starostí nadělalo na některých místech republiky počasí. Díky této skutečnosti musely být 

některý aktivity přesunuty na jiný termín, ba dokonce zrušeny. V lepším případě špatné 

počasí zapříčinilo pouze malou účast. RC Ţirafa, Liberec o počasí říká: „Medard nás 

nezklamal - hned po pohádce začalo krápat a pak pršet, tak jsme soutěţní stanoviště museli 

honem přemístit dovnitř a upravit je na ´mokrou variantu´. I kdyţ nás sluníčko zradilo, pro 

všechny zúčastněné to bylo prima odpoledne plné tatínků, co se k soutěţím se svými dětmi 

postavili opravdu čelem.“   

Několik málo center se potýkalo s niţší účastí, bohuţel i z řad otců. Na příklad MC Petrklíč, 

Sedlčany smutně podotýká: „Bohuţel, akce se spíše nesla v duchu: Kde tatínkové jsou?” 

Naopak MC Pampeliška, Březnice si nemůţe účast vynachválit, jejich Neckiádu navštívilo na 

1500 účastníků.  
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Letošní ročník centra hodnotí převáţně kladně. Na příklad MC Škvoreček, Škvorec píše 

o kampani: „Společně s dětmi jsme se pobavili, zamysleli se nad tím, kolik času jsou muži 

ochotni věnovat dětem, a vyzdvihli roli otce v rodině. Tím nejhlavnějším byl úsměv na tvářích 

dětí, radost ze společně stráveného odpoledne se svým milovaným tátou, pobavení tátové 

a my, spokojené maminky“. 

RC Vlnka – Motýl, Plzeň si rovněţ pochvaluje: „Podařilo se nám ukázat, že s tátou to prostě 

jde. Tatínci si pochvalovali péči v průběhu akce (sladké občerstvení, večeře) a hlavně 

usměvavé tváře dětí.“ 

Mateřská centra si plně uvědomují důleţitost osvětové činnosti a pořádání besed na různá 

témata. Jednou z nich byla tematická beseda se skupinou Američanů o tom, jak se u nich 

slaví Den otců. Vyplynulo z toho, ţe je to osobní a rodinná záleţitost. Zpravidla se u nich 

slaví formou společných rodinných obědů, posíláním přáníček a dárků svým otcům. Velké 

akce nebo kampaně se neorganizují, neboť se jedná o jiţ tradiční a zaběhlý svátek.  

 

Indiánská stezka (foto RMC Kráčmerka, Domaţlice)        Námořnické hry (foto MC Ţirafa, Bílovice) 

 

 

 

ZÁVĚREM 

 

Všichni dobře víme, ţe nezastupitelnou úlohu při správném vývoji dětské duše hraje rodina, 

zejména pak rodiče. Kampaní „Táta dneska frčí“ si připomínáme důleţitost otcovského 

principu při výchově dětí. Uvědomujeme si, jak by byl ţivot bez tátů ochuzený. Jsou 

zkušenosti, které nám můţe předat pouze otec. Na záţitky spojené s tatínkem si mnohdy 

s úsměvem na tváři vzpomínáme po celý ţivot. 

Mateřská centra tak kampaní podávají pomocnou ruku, jak si připomenout důleţitost 

společných chvil a nenahraditelnost pevného zázemí a klidu rodiny. 

Historií a kulturou jsme se naučili slavit Den matek, Den dětí, Den rodiny, pojďme tedy slavit 

i Den otců! 
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FOTOGRAFIE Z JEDNOTLIVÝCH MATEŘSKÝCH CENTER 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské odpoledne (foto RC Amálka ,Český Krumlov )                         Cesta kolem světa (foto MC Barborka,Most) 

                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Šiklův mlýn (foto MC Beránek, Všestary )                              Spolu s tatínky( foto Čtyřlístek, Višňové) 

 

                                                               Namaluj svého tatínka  

                                                               Foto MC Břeţánek 

                                                               Dolní Břeţany 

 

 

 

 

                                                                               Zahradní slavnost 

                                                                               Foto MC Dobříšek 

                                                                               Dobříš 
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Tátafest! (foto RC Dráček, Starý Plzenec)                         Výstava fotografií ( foto MK Junior,Chotěboř) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věšení plínek (foto RK Kašpárek, Pardubice)               Olešecká olympiáda (foto RC Kolečko, Oleška) 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Opékání buřtů (foto RC Kostička, Český Brod)              Indiánská stezka (RMC Kráčmerka, Domaţlice) 
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Táta dneska frčí do Krtečka ( MC Krteček, Jeseník)           Táto, pojď si hrát ( MC Krteček,Svatobořice) 

 

Odpoledne pro tatínky (foto MC Kvítek, Písek)                          Den otců (foto CPR Ovečka, Ústí n./L. ) 

 

                                                             Pomoc  

                                                             Foto MC Mezera 

                                                             Kounice 

 

 

 

 

 

                                                                                Táta šlape, já se vezu 

                                                                                Foto MC Paleček 

                                                                                Rakovník 
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Tatínci (foto RC Provázek, Olomouc)                                    Neckiáda (foto MC Pampeliška, Březnice)     

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadáno pro tatínky (foto Mc Petrklíč, Sedlčany)                      Dopravní hřiště (foto MC Radka, Kadaň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čelákovický poklad (foto MC Tučňák, Čelákovice)                    Táta frčí (foto MC Škvoreček, Škvorec) 
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Námořnické hry (foto MC Ţirafa, Bílovice)                            S tátou po Plzeňsku (foto RC Vlnka, Plzeň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpolední závody (foto MC Máj, České Budějovice)                               (foto Třebíčské centrum) 
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