
 

 
 

TÁTA DNESKA FRČÍ 
1.6. – 20.6.2010 

kampaň Sítě MC o. s. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 
Foto: MC Pampeliška, o.s. 

 

Kampaň Sítě MC Táta dneska frčí vznikla v roce 2007 ve spolupráci s Ligou otevřených muţů, aby 

upozornila na moţnost vzniku Dne otců v České Republice. Tato kampaň se stala oblíbenou, protoţe 

otevřela nový prostor pro propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve společnosti. Rut Kolínská 

zhodnotila přínos letošní kampaně takto: „Kampaň Táta dneska frčí přináší očekávané plody, otcové, kteří 

navštěvují mateřská centra přestávají být pro své okolí exoty, v rodinách se začíná nejen otevřeně mluvit 

o otcovské a mateřské roli ve výchově dětí, ale zároveň se uvolňuje prostor pro táty v rodinách jak v péči 

o dítě tak v péči o domácnost. Věřím tomu, že otcové mohou touto cestou najít i pevnější zakotvení 

v rodině.“ Od 1. do 20. června 2010 rozšířila své programy zaměřené na otce v rámci avizovaného 

4. ročníku mateřská centra po celé České republice. 

  

Metodické vedení a PR kampaně, redakce závěrečné zprávy 
Rut Kolínská 

Textové zpracování závěrečné zprávy 
Zuzana Klinková 

Koordinace, monitorování a statistika kampaně 
Nadja Juričková 
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Do kampaně se přihlásilo 57 mateřských center z různých částí ČR: 
 

 

Jihočeský kraj 

MC Amálka Zdíkov, Zdíkov 

MC Beruška, Strakonice  

MC Kapřík, Blatná 

MC Máj, České Budějovice 

MC Sluníčko, Prachatice 

RC Radost, Tábor 

 

Jihomoravský kraj 

Centrum Motýlek, Rájec-Jestřebí 

Klub Ratolest při OCH Blansko, Blansko 

MC Ententyky, Heršpice 

MC Radost, Vyškov 

Síť MC v JMK (účastnilo se 9 MC) 

MC Ţirafa, Bílovice nad Svitavou  

RC Čtyřlístek, Višňové 

RC Měsíční Houpačka, Ivančice 

 

Královéhradecký kraj 

Křesťanské MC Sedmikráska, Hradec Králové 

MC Cvrček, Kostelec nad Orlicí 

MC Domeček, Hradec Králové 

MC MaMiNa, Police nad Metují 

MC Kapička, Jičín 

 

Liberecký kraj  

Centrum pro rodinu Náruč, Turnov 

MC Jablíčko, Jablonec nad Nisou 

RC Ţirafa, Liberec 

 

Moravskoslezský kraj 

CMR BOBEŠ, Bohumín 

RC Kaštánek, Ostrava – Poruba 

RC Klubíčko Charita, Ostrava 

RC Slůně, Bohumín 

RC Ţelvička, Klimkovice 

 

Olomoucký kraj 

MC Heřmánek, Olomouc 

MC Krteček, Jeseníky 

MC Velrybka, Bílá Lhota 

RC Provázek, Olomouc 

 

 

Pardubický kraj 

RC Beránek, Choceň 

RC Radovánek, Heřmanův Městec 

RC Srdíčko, Ústí nad Orlicí 

MC Medvídek, Ústí nad Orlicí 

  

Plzeňský kraj 

RC Dráček, Starý Plzenec 

RC Vlnka, Plzeň 

RMC Kráčmerka, Domaţlice 

 

Praha 

KMC Barrandov, Praha 5 

MUM – klub pro rodiče a děti, Praha 9 

Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem 

 

Středočeský kraj 

MC Dobříšek, Dobříš 

MC Kostička, Český Brod 

MC Milovice, Milovice 

MC Paleček, Rakovník 

MC Pampeliška, Březnice 

MC Petrklíč, Sedlčany 

MC Rybička, Slaný 

MC Slunečnice, Beroun 

MC Škvoreček, Škvorec 

RC Fabiánek, Dobřichovice 

RC Kolečko, Kostelec nad Černými lesy 

 

Ústecký kraj 

    Rodiče a děti Kadaně, Radka o.s., Kadaň 

MC Matýsek, Roudnice nad Labem 

MC Barborka, Most 

 

Kraj Vysočina 

MC Andílci, Hrotovice 

Třebíčské centrum, Třebíč 

 

 

 

 

        V Jihomoravském kraji proběhly dvě společné krajské akce.     
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Průběh kampaně 

 
Průběh kampaně byl v letošním roce 2010 opět úspěšný, protoţe mateřská centra naplnila 

význam kampaně Táta dneska frčí smysluplnými akcemi, při kterých kladla důraz především na 

posílení role otce v rodině a vztahu otec-dítě. Centra nezapomněla ani na maminky, které 

neodmyslitelně k rodině patří, a proto vymýšlela také zábavné programy pro celou rodinu. 

Většině center se podařilo vtáhnout tatínky do zajímavých soutěţí, ve kterých plnili zadané úkoly 

zapáleně a hlavně s humorem. Krásně popsalo atmosféru občanské sdruţení Klub Ratolest při 

OCH Blansko, kdyţ ve své závěrečné zprávě napsalo, ţe „se povedlo zabavit tatínky i děti 

a mnohdy nebylo z nadšení poznat, kdo je dítě“.  

K dobré zábavě a úspěšným programům obecně přispěli přátelská, otevřená a uvolněná 

atmosféra, připravenost všech center, počasí a dobrá organizace, ale také občerstvení, vzhledem 

k letnímu počasí a „chlapské“ společnosti se na ţebříčku neoblíbenějších jídel umístilo opékání 

buřtů, grilování nebo gulášek a ţízeň většinou uhasilo dobré české pivo.  

 
 

Pořadí Přehled oblíbenosti akcí kampaně 
Počet 

MC 

1. 

Soutěţe (např. sportovní soutěţe – závody tatínků s kočárky, věšení prádla 

malých miminek, hod pneumatikou, koulení pneumatiky, házení vajíčkem do 

papírové zábrany, rozdýchávání Anduly, střelba lukem, zatloukání hřebíku, 

jezdění na odstrkovadlech, tříkolkách apod., slalomy s dětmi, závody 

nemotorových vozidel, lov ryb a ţelviček, boj na pneumatikách, sestřelování 

plechovek proudem vody, hledání pokladu z GPS (geocasing), lezení po 

provazovém ţebříku na strom a následné slaňování, řezání pilou, sestřelování 

papírových květin vzduchovkou, turnaj ve střelbě na cíl, šipky, dobrodruţné 

stezky - hledání indiánského pokladu, bojovky, procházky lesem s historickými 

osobnostmi, pohádkový les s „pirátskými“ úkoly, dobrodruţná šipkovaná, 

odpolední soutěţení dětí a zábavná dětská odpoledne - skládání megapuzzlů, 

detektivní hra Loupeţník Lotrando, pirátský soutěţní den, novinové hry, hádanky, 

tomboly, olympiády, závody, deskové hry, playstation, výtvarné soutěţe, rodinná 

odpoledne - kreativní, sportovní, pohádková, fantasy, cyklotrasy)   

38 

2. 

Kulturní vystoupení a akce (např. výstavy na téma Táta, koncerty, kouzelná 

odpoledne s kouzelníkem, taneční vystoupení, vernisáţe, oslavy narozenin 

center, ukázka aero modelů, výstava fotografií, divadelní vystoupení, koncerty) 

16 

3. 

Tvořivé a Rukodělné dílničky (např. výtvarná dílna, malování tatínků, výroba 

přáníček, potisk oblečení, rodinné focení, pečení, plstění z ovčí vlny, výroba 

papírových řetězů a malování na hedvábí) 
13 

4. Vaření (např. Zdravá večeře pro táty, Guláš v kotlíku, Opékání buřtíků, Grilování) 12 

5. 

Výlety (např. na BIO FARMU Vojetice, do zábavných parků, na ovčí ekofarmu ve 

Valči, na kozí ekofarmu v Zásadě, cyklovýlety, výlet na mini-nádraţí, víkend v 

penzionu) 

7 

7. 
Turnaje (např. stolní tenis tatínků a dětí, volejbalové turnaje, fotbalová utkání, 

florbalové zápasy…) 
6 

6. 

Bezpečnostní akce, workshopy, besedy (např. Dny tatínků bez úrazů, 

přednášky M. Járy z Ligy otevřených muţů, test dopravních značek, kimovka 

s dopravními značkami - trénování paměti, bingo s dopravními prostředky – 

hledání obrázků v terénu, stánek BESIPu, besedy na „muţská témata“…) 

6 
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Zajímavé postřehy 

 

Centrum Matýsek z Roudnice nad Labem zorganizovalo tvořivé dílničky na téma Můj 

nejoblíbenější tatínek, ve které děti vyrobily papírové tatínky a poté je překvapily Zdravou večeří, 

kterou nejen, ţe samy uvařily, ale také nakoupily všechny suroviny.  

Centrum Motýlek z Rájec-Jestřebí nabídlo v programu divadelní pohádku „Jak Pušinka 

a Šmychlík napravili princeznu“ v podání rájeckých dětí, turnaj tatínků a dětí ve stolním tenise 

amaminky s dětmi vyzkoušely různé rukodělné činnosti, např. plstění z ovčí vlny, výrobu 

papírových řetězů a malování na hedvábí.  

Centrum pro rodinu Náruč z Trutnova oslavilo Den otců venku rodinnými soutěţemi a na závěr 

si společně uvařili plný kotlík guláše.  

CMR Bobeš uspořádalo soutěţní odpoledne u příleţitosti Mezinárodního dne otců tak, ţe 

tatínkové za pomoci svých dětí např. věšeli prádlo malých miminek nebo skládali megapuzzle. 

V praţském Kulturním a mateřské centru Barrandov vytvořily děti tričko pro své tatínky 

v rámci výtvarné dílničky a zároveň absolvovaly společně s otci naučnou stezku přes Prokopské 

údolí, na které poznaly svět handicapovaných - zdolávaly terén s různými zátěţemi na svých 

tělech, např. chodily poslepu podél lana nebo malovaly obrázky nohama.  

Jako část programu zorganizovalo občanské sdruţení Klub Ratolest při OCH Blansko 

z Blanska výlet do zábavného parku Bongo v Brně, kde se tatínci i děti dosyta vydováděli. 

Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska z Hradce Králové uspořádalo volejbalový turnaj 

pro tatínky a pro děti nachystali jiné úkoly, např. namalovat svého taťku a zvládli i procházku k 

Domu dětí Hradce Králové, kde se pásl bílý poník Jonáš s neskutečně ţlutým jazykem.  

MC Amálka ze Zdíkova uspořádalo přátelské fotbalové utkání - tatínkové z MC si zahráli fotbal 

proti místním hasičům. Zápas dopadl nerozhodně a obě vítězná druţstva dostala zaslouţenou 

pivní odměnu.  

MC Andílci z Hrotovic překvapilo detektivní hrou o poklad pro tatínky s dětmi nazvanou 

Loupeţník Lotrando, kde cílem bylo rozluštit stopy a zjistit, kdo a kam ukryl poklad loupeţníka 

Lotranda.  

MC Barborka z Mostu uspořádalo výstavu Můj čas s tátou a pirátský soutěţní den Za pirátským 

pokladem.  

MC Beruška ze Strakonice mimo jiné napadlo vydat se na Biofarmu do Vojetic, kde se nachází 

také hospůdka "U Štěpána", která byla odměněna v pořadu "Ano šéfe" 3 hvězdami. Nejen, ţe 

tam na všechny čekal vynikající oběd, ale také špikovací soutěţní hra.  

OS Cvrček - mateřské centrum z Kostelce nad Orlicí uspořádalo na vlastní zahradě 

vystoupení kouzelníka a jeho pomocníků, které bylo interaktivní, a děti mohly čarovat, coţ všem 

vyvolalo nadšení v očích a úsměv na tvářích.  

MC Dobříšek uspořádalo výstavu dětských prací výtvarných dílen, která je prodejní a její výtěţek 

bude pouţit na obnovení dětského hřiště Noemova Archa. Jaké součást programu si děti 

vyzkoušely, co obnášejí některé tátovské profese a získaly představu o tom, co dělá jejich táta 

v práci - dozvěděly se, jak se zpracovává tříděný odpad, sestaví motor, převozily kolečkem 

hromadu štěrku, pokusily se obehrát profesionálního basketbalistu, střílely na terč a hasily poţár. 

MC Domeček z Hradce Králové hrálo nejrůznější hry s novinami.  

MC Ententyky v Heršpicíh se spojilo s mateřskými i základními školami na Vyškovsku 

s projektem, ve kterém děti malovaly obrázky na téma Co má náš táta rád. Celkem se vystavilo 

111 obrázků. Také proběhlo zábavné odpoledne na téma Pracujeme s tátou - tátové společně 

s dětmi soutěţili v různých disciplínách.  

MC HEŘMÁNEK z Olomouce potěšil florbalovým turnajem pro rodiče a děti.  
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MC Jablíčko z Jablonce nad Nisou prezentovalo kampaň Táta dneska frčí na akci 

organizované Městem Jablonec nad Nisou „Den otců“. Program byl zaměřený především na 

zájmy otců-muţů všech věkových kategorií a dětí. Tatínci z MC Jablíčko připravili a s ostatními si 

uţili skládání vlaštovek a parníčků z barevných papírů. Během celého programu probíhaly vstupy 

realizátorů doprovodného programu se soutěţemi, kde jeden z aktivních tatínků představil 

organizace Ligu otevřených muţů, Síť MC i samotné Mateřské centrum Jablíčko.  

MC Kapička z Jičína uspořádalo Den otců, kde se soutěţilo, hrálo a na závěr bylo přichystané 

taneční vystoupení.  

V MC Kapřík z Blatné hledali indiánský poklad na dobrodruţné cestě a děti s tatínky plnili různé 

úkoly.  

MC Kostička z Českého Brodu vystavilo koláţe s názvem Táta dneska frčí, uspořádalo tvořivou 

dílničku Výtvarné čarování, kde děti vyráběly pro tatínky přáníčka a Bojovku – Geocaching, na 

které tátové s dětmi zdolali lesní trasu pomocí GPS.  

MC Krteček z Jeseníku přilákalo rodiny na soutěţní odpoledne, kde kaţdý musel zdolat 

5 stanovišť, na závěr byli tátové odměněni pivem a pečeným buřtíkem a děti sladkostí a dobrým 

dţusem.  

MC Máj z České Budějovice vymyslelo rychlostní závody na čemkoliv, co má kolečka (kolo, 

koloběţka, nákladní autíčko, vozík apod.).  

MC MaMiNa z Police nad Metují naplánovalo akci jako rodinné odpoledne se soutěţemi 

a grilováním, kde tatínkové dostali dárky od dětí i od maminek – od dětí obrázek s větami, které 

o tatíncích řekli, od maminek potištěné bílé trenky bramborovými razítky s veselými motivy.  

MC Medvídek z Ústí nad Orlicí zorganizovalo pro děti pouze pár dobrovolných soutěţí vhledem 

k parnému počasí.  

Mateřské centrum z Milovic potěšilo táty a děti dobrodruţnou šipkovanou s opékáním buřtů na 

závěr.  

MC Paleček z Rakovníka vymyslelo výstavu fotografií na téma Zvíře a já a cyklovýlet 

z Rakovníka do Luţné.  

V MC Pampeliška Březnice připravili procházku lesem plným legendárních hrdinů České země 

pod názvem Putování za praotcem Čechem, aneb co viděla kněţna Libuše – úkolem bylo 

posbírat na jednotlivých stanovištích chybějící části její věštby a donést ji k cíli. Názvy stanovišť 

korespondovaly s jednotlivými postavami z českých legend, např. Král Ječmínek (= přejdi suchou 

nohou do bezpečí a ukryj celou svou rodinu do domečku), Dalibor (= vyšplhej na věţ - po ţebříku 

– a zahraj na housličky), Kazi (vstup do její zahrady a poznej roztodivné kvítí).  

MC Petrklíč ze Sedlčan uspořádalo zahradní slavnost a výstavu tatínků očima dětí. Na této akci 

se oslavili také 10. narozeniny existence mateřského centra. Gratulujeme!  

Rodiče a děti Kadaně, občanské sdruţení, RADKA o.s. vymyslelo komplexnější program, 

který se skládal z následujících akcí: Letecký den aero modelářů, Narozeniny Maxipsa Fíka, 

Exkurze na ovčí Ekofarmě ve Valči, Exkurze na kozí Ekofarmě v Zásadě, Rodinné focení kde Dni 

otců, Besídky Věnečku, Předprázdninové řádění.  

MC Radost z Vyškova pozvalo rodiny na výstavu fotografií na téma Kdyţ se o mě stará táta 

a na sportovní aktivitu S tátou na pétanque.  

MC Rybička Slaný pozvalo, v rámci programu Dnes si se mnou hraje táta, jedno páteční 

odpoledne tatínky do svého centra, které se pro ten den proměnilo v pirátské území, kde malí 

i velcí piráti lovili poklad, soutěţili o největší kořist a zahráli si polštářovou válku. A nezapomněli 

ani na maminky, které tatínkům na oplátku namalovali s dětmi trička.  

V MC Slunečnice v Berouně výletili s tátou přes Alkazar do Srbska v zábavném odpoledni, kde 

se konala cesta na odstrkovadlech, koloběţkách, kolech, kočárcích, protkaná různými soutěţemi 

a završená pečením buřtů a hledáním pokladu uvnitř štoly.  
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MC Sluníčko z Prachatic uspořádalo workshop Táta v centru aneb muţi v rodinném 

i komunitním ţivotě ve spolupráci s Ligou otevřených muţů, na kterém přednášel Martin Jára.  

V MC Škvoreček ze Škvorce proběhlo soutěţně-zábavné odpoledne Táta dneska frčí 

a výtvarná soutěţ Kdy je mi s tátou prima, obě soutěţe byly zakončeny vyhlášením a udělením 

cen pro vítěze. Během celé akce byly vystaveny soutěţní výtvarné práce v Sokolovně a bylo 

zajištěno občerstvení.  

MC Velrybka z Bílé Lhoty učarovala děti kouzelným Arboretem aneb What a Wonderful World. 

Na své si přišli všichni členové rodiny, přichystán pro ně byl kreativní program, ve kterém 

nechyběl sport, pohádky a ani fantasy.  

Síť MC v Jihomoravském kraji uspořádala výlet MC z JMK do Bonga - společně strávili den 

v zábavném areálu Bongo v Brně.  

MC Ţirafa Bílovice nad Svitavou sestavilo program z vystoupení dětí z místního tanečního 

krouţku, maţoretek a nechyběl ano fotbálek pro táty a různé sportovní aktivit.  

MC MUM – klub pro rodiče a děti z Prahy 9 Horních Počernic vymyslelo pohádkový les – 

Cestu za pokladem piráta Krákorky – který se odehrával v duchu pirátů a pirátek. Na osmi 

stanovištích si děti vyzkoušely, jak se chytají ryby, hledaly maják, skládaly tematické puzzle, učily 

se orientaci v mapě a hrály si na jednonohého piráta. Kaţdé odváţné dítko si mohlo odnést 

penízek z truhlice, kterou hlídal sám pirát Krákorka. V cíli na děti čekalo malování na obličej 

a odměna.  

MC RC Beránek Choceň připravil pro tatínky slalom s dítětem v kolečku, hod a koulení 

pneumatikou, házení vajíčkem do papírové zábrany, střelbu lukem, zatloukání hřebíku… Celé 

zábavné odpoledne zakončili „opékačkou“ na zahradě.  

MC Rodinné centrum Čtyřlístek ve Višňové vyzvalo rodiny ke společně strávenému víkendu 

v penzionu na Pálavě, který nazvali Všichni spolu III. díl. Všichni zúčastnění si libovali především 

v koupání a slunění, neboť jim počasí přímo přálo.  

V RC Dráček ve Starém Plzenci nachystali pohádkový les, kde děti s rodiči plnili loupeţnické 

úkoly a v cíli je čekala odměna. Nechyběla ani tombola, kreativní dílny a společné bubnování.  

RC Fabiánek v Dobřichovicích uspořádalo Velký závod nemotorových vozidel, závodilo se 

v pěti kolech a jako doprovodný program byl test dopravních značek, kimovka s dopravními 

značkami, bingo s dopravními prostředky a stánek BESIPu.  

V ostravském RC Kaštánek vyrobily děti autíčka a trička pro tatínky a na závěr společně opékali 

buřty. 

RC Klubíčko Charita z Ostravy nechalo rodiny upéct dobroty z listového těsta, zasoutěţit v lovu 

ryb a ţelviček. Na závěr vystoupilo maňáskové divadlo „Kluci kočičí“.  

Rodičovské centrum Kolečko z Kostelce nad Černými lesy v Olešce uspořádalo Olešeckou 

olympiádu, kde děti všech věkových kategorií mohly na 10 stanovištích vyzkoušet opravdové 

sportovní disciplíny – běh - sprint, překáţkový běh, vytrvalostní běh, skok do dálky, hod koulí 

a oštěpem, střelbu ze vzduchovky, jízdu na kole na čas, golf nebo sportovní rybolov. Zajímavostí 

je, ţe na realizaci akce se podíleli muţi – otcové.  

V RC Provázek v Olomouci se vyráběl dárek pro tátu, odehrál se turnaj v ping-pongu, proběhly 

dvě besedy: Táta v knihách a knihy pro otce a muţe, Můj otec a návštěvníci zhlédli výstavu 

obrázků S tátou mne baví svět.  

RC Radost v Táboře vymyslelo poprvé ve spolupráci s BESIPem závody odstrkovadel, tříkolek, 

koloběţek a kol pro nejmenší, závodilo se v sedmi kategoriích, celkem se zúčastnilo 30 

závodníků a kaţdý dostal balíček s dárky, určenými ke zvýšení bezpečnosti dětí v provozu.  

RC Radovánek z Heřmanova Městce zorganizovalo zhruba 33 km cyklotrasu Táta šlape, máma 

řídí, do které se zapojilo celkem devět dospělých a devět dětí.  

Děti s maminkami v RC Slůně Bohumín tvořily trička pro tatínky a tradiční sportovně-zábavné 

akce Prima TÁTA 2010 se přesunula na září kvůli nečekaným povodním, které bohuţel překazili 
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plány nejen v rodinném centru, ale i těch částech České republiky, kde se vlivem vydatných 

dešťů zvedla voda.  

RC Srdíčko z Ústí nad Orlicí svou akcí TátafesT potěšilo muţskou část populace, neboť přišli 

muţi i s rodinami a pobavili se na sportovním odpoledni, kde se konal např. boj na pneumatikách, 

rozdýchávání Anduly, sestřelování plechovek proudem vody, hledání pokladu z GPS (geocasing) 

nebo sestřelování papírových květin vzduchovkou. Následně se pořádalo vaření pro muţe 

a přespání otců s dětmi ve stanech.  

RC Vlnka z Plzně uspořádalo workshop a zábavné soutěţní odpoledne S tátou do Afriky, na 

kterém byli otcové přestrojeni za cestovatele, černochy nebo zvířata z Afriky.  

RC Ţelvička Klimkovice se zapojilo do kampaně odpoledním programem pro děti v areálu 

restaurace, kde vytvořilo šest soutěţních stanovišť. Na závěr proběhl táborák a tatínci, kteří se 

zapojili do akce Táta dneska frčí, dostali od maminek-pořadatelek jako výraz poděkování 

oplatkovou medaili.  

RC Ţirafa z Liberce vymyslelo akci nazvanou Tatínku, přiveď svoji rodinku - pro celé rodiny 

připravilo zábavné a soutěţní odpoledne na zahradě, kde proběhl pro tatínky a děti turnaj ve 

střelbě na cíl, šipky, vyřezávání z překliţky a malba vlastnoručních výtvorů. Děti zdolávaly 

jednoduché soutěţe – hod špalíčkem a běh se svázanými končetinami s rodičem. Závěrem se 

opékali buřty.  

RMC Kráčmerka z Domaţlic překvapilo putovní výstavou Aktivní otcovství aneb kdyţ tátové 

pečují, kterou si zapůjčilo od o.s. Nesehnutí Brno, uspořádalo workshop Táta v centru s Ligou 

otevřených muţů.  

Třebíčské centrum v Třebíči uspořádalo sportovní soutěţe, mezi něţ patřil např. hod granátem, 

běh na 60 metrů nebo skok do písku. Mezi oblíbené stanoviště patřilo poznávání pěti různých 

druhů ovoce a zeleniny se zavázanýma očima, kdy se dítě a rodič vzájemně „krmili“.  

 

Táta dneska frčel i ve spolupráci s mezinárodním festivalem Concentus Moraviae 

RC Měsíční Houpačka z Ivančic připravilo „Veselé odpoledne pro rodiny a děti“ pod záštitou 

hejtmana JM kraje Michala Haška. Pestrý a atraktivní program nabízel zábavu i moţnost 

vyzkoušet si vlastní dovednosti všem věkovým kategoriím – nechyběli netradiční kreativní 

dílničky, skvělý kouzelník, divadlo i ţonglovací dílna cirkusu LeGrando.  

Síť mateřských center prezentovala činnost MC v Jihomoravském kraji.  

 

 

 
 

Statistika kampaně Táta dneska frčí v roce 2010 
      

Počet účastníků všech akcí kampaně 6454 

Počet dětí 2984 

Počet dospělých                                                                                                3470 
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Hojnou účast prozrazují i fotografie, které nám zaslala jednotlivá centra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Foto: MC Paleček Rakovník, CMR Bobeš Bohumín, MC Beruška Strakonice, MC Domeček Hradec 
Králové, MC MaMiNa Police nad Metují, MC Kapička Jičín 
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Foto: RC Radost Tábor, RMC Kráčmerka Domaţlice, RC Dráček Starý Plzenec, MC Milovice 
Milovice 

 
 
 

Hodnocení kampaně 
 
Většina mateřských center, která se letos připojila ke kampani, byla s náplní i s organizací svých 

akcí, spokojena. Jako „super akci s tatínky, kteří se úžasně zapojili a všichni byli spokojeni, vše 

bylo vcelku dobře zorganizováno a rodinky si užily společný den“ hodnotí zpětně svou kampaň 

RC Ţelvička z Klimkovic. Účastníci se vesměs všude dostavili v hojném počtu a zábavné 

programy si uţili s nadšením, odhodláním a zaujetím, např. v CMR Bobeš z Bohumína byla díky 

krásnému počasí vysoká účast otců a v MC Škvoreček ze Škvorce přichystali příjemné 

odpoledne pro celou rodinu a byli rovněţ velmi příjemně potěšeni velkou účastí otců.  

I kdyţ se v několika centrech dostavilo podstatně méně otců, neţ s jakým se počítalo, příčina ale 

nebyla ve špatně připraveném zábavném programu, právě naopak – programy vţdy vtáhly do 

děje kaţdého, kdo se jich zúčastnil, příčina byla v nepříznivém počasí, buď bylo příliš horko, 

anebo se naopak přihnala nečekaná bouřka, která pozměnila program, případně se konal 

v uzavřených prostorách.  

Ať byla účast větší nebo menší neměla vliv na kvalitu a společně strávený čas rodin na akcích, 

např. mateřské centrum Andílci z Hrotovic připravili hru, která měla spád a dobrou organizaci, ale 

vlivem horkého počasí dorazilo méně klientů, neţ se očekávalo.  

Jinde naopak přineslo špatné počasí neočekávanou úspěšnost akce, tak se stalo v MC Beruška 

ve Strakonicích, kde byla část programu přesunuta na jiný termín kvůli náhlým dešťům, a přesto 

byla návštěvnost vysoká a akce se zdařila na jedničku. Velkým překvapením bylo pro 

organizátorky akcí, ţe někteří tatínci sice přišli, ale pouze jako pasivní přihlíţející, kteří se 
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rozhodli nezúčastnit se, protoţe se ostýchali a přenechali tak soutěţení a další aktivity na svých 

manţelkách, tak se stalo opět v „bohumínském“ CMR Bobeš, kde se někteří tatínci odmítli zapojit 

do soutěţních disciplín, protoţe se styděli před ostatními. Na základě tohoto poznatku se 

rozhodly některé ţeny v mateřských centrech, ţe příští ročník nechají otce zapojit do kampaně 

od samého začátku a budou je motivovat, aby si sami vymysleli program a zorganizovali ho. Tak 

se rozhodli např. v RC Srdíčko v Ústí nad Orlicí, kde chtějí zapojit aktivní muţe do realizace 

soutěţí a vůbec celou akci nechat pod větší kontrolou muţů, také v RC Vlnka v Plzni si myslí, ţe 

by si otcové mohli sami vymyslet „chlapské“ soutěţe v příštím ročníku kampaně.  

Mateřská centra pochopila, jak je důleţité informovat o kampani včas a kvalitně veřejnost. Proto 

příští rok jiţ nenechají nic náhodě a budou své PR aktivity plánovat s větším časovým 

předstihem, aby předešli případným nepříjemným situacím, jako je např. malá návštěvnost. Takto 

se rozhodlo např. MC Slunečnice z Berouna nebo MC Rybička ve Slaném, které letos nepouţilo 

ke komunikaci místí tisk, ale pouze e-mail, plakátek s programem v centru a místech, kde mohou 

zveřejňovat akce. Centra také zajistí větší mnoţství občerstvení, aby se nestalo jako např. v RC 

Ţirafa, kde nevystačilo občerstvení na kaţdého nebo v MC MaMiNa z Police nad Metují, kde 

pánové překvapili „svou ţízní“ a pivo proto nezbylo na kaţdého.  

A závěrem většina center ocenila buď dobrou spolupráci ve svém týmu, anebo naopak zjistila, 

kde jsou jejich silné a slabé stránky, aby mohla v dalších ročnících kampaně mít své organizační 

týmy výkonnější. Například v MC z Milovic budou muset pro příští rok posílit organizační tým 

o více lidí, v MC Škvoreček ze Škvorce začnou lépe komunikovat v týmu, aby nedocházelo 

k nedorozuměním a v MC MUM budou příští rok více dbát na lepší organizaci při přípravách 

a rozdělování činností.  

                                                

 

Na závěr kampaně 

 

Kromě toho, ţe tato kampaň má za úkol stmelit rodinu zábavnou formou programu, je také velmi 

důleţitou připomínkou toho, ţe rodina se skládá z mámy, táty a jejich dětí a zaměřuje se 

především na vztah otec-dítě, na který bohuţel dnešní uspěchaná doba leckdy zapomíná a otec 

se tak chtě nechtě dostává do pozadí při výchově a vytváření vztahu se svým dítětem. Proto je 

dobře, ţe si toto uvědomují i mateřská centra a podávají tak kampaní svou „ruku“ všem otcům, 

kteří by rádi měli kvalitní a pevný vztah se svými potomky, ale občas nevědí, jak a kde začít. 

Třeba právě začít v mateřských centrech, v kampani Táta dneska frčí, je tím dobrým prvním 

krůčkem… a my jsme moc rádi, ţe můţeme být nápomocni.  

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na kampani jakýmkoliv dílem, a budeme se těšit na další 

spolupráci při kampani Táta dneska frčí i příští rok! 

 

   


