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SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER

Táta v centru, 
MC Kostička 
Český Brod

Téma aktivního otcovství se v posledních ně-
kolika letech skloňuje takřka ve všech pádech,
jako by si ženy/matky začaly uvědomovat, že
bez otců v rodině „to není to pravé ořechové“.

Letošní, pátý ročník kampaně Táta dneska frčí, kterou vyhlašuje Síť
mateřských center ve spolupráci s Ligou otevřených mužů, probíhá
ode Dne dětí 1. 6. a bude završen na Den otců, který neformálně
slavíme třetí neděli v červnu, tedy 19. 6. Půlkulaté výročí se stalo
motivací k výzvě představit čtenářům časopisu MÁMA a já prostor
pro táty v mateřských centrech. Po váhavé reakci se nakonec sešlo
velké množství příspěvků, a tak dnes představujeme především
aktivity spojené s kampaní Táta dneska frčí a příště se zaměříme na
plejádu možností pro táty v mateřském centru. 

Na tento fakt přicházíme postupně i my, ženy
z  MC Kostička, které trpělivě vyšlapáváme
cestičku příznivcům a příznivkyním centra
a snažíme se na tuto skutečnost upozornit
a tatínky více zapojit do našich aktivit. První
vlaštovkou byla kampaň v Českém Brodě zrea-
lizovaná počátkem roku 2008 s názvem „Táta
a já“. Ústřední myšlenkou byla výstava panelů
s fotografiemi otců pečujících o děti v galerii

Šatlava, uspořádaná ve spolupráci s Nesehnu-
tím Brno s  názvem Aktivní otcovství aneb
Když pečují tátové, kterou doplnily obrázky
dětí na dané téma nejen z MC Kostička, ale
také z místních MŠ a ZŠ. Výstavu obohatily
ještě koláže fotografií aktivních otců z rodin
Kostičky. Po skončení výstavy jsme dětské
kresby vydražili a oživili tatínkovské téma i na
dražbě.
V roce 2010 jsme se připojili k celorepublikové
kampani „Táta dneska frčí“ pod křídly Sítě
MC, o. s. Zrealizovali jsme výtvarnou dílnu,
kde děti vyráběly dárky ke Dni otců, cyklo-
výlet, bojovku… V tomto roce jsme navázali 
spolupráci také s LOM, o. s. Uspořádali jsme
workshop „Táta v centru“, kde hlavní ideou
bylo uplatnění principů aktivního otcovství
v běžném životě. 

  Petra Ištvániková

Skvělí tátové 
v MC Beruška
Strakonice

Mateřské centrum Beruška ve Strakonicích
bylo založeno v roce 2005. V současné době
jsou v Berušce denně v pracovní dny dopo-
lední programy, 3× týdně odpolední programy
pro rodiče s dětmi a příležitostně přednášky
a kurzy pro dospělé. Denně Berušku navště-
vuje průměrně 12–15 rodičů s  dětmi. Spo-
lečné větší rodinné akce bývají o víkendech.
Tatínci Berušku navštěvují nejvíce při víken-
dových rodinných akcích, ale i odpoledních
programech. Má-li některý tatínek volno do-
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poledne, obvykle přijde do centra celá rodina. Účast tatínků se snažíme
motivovat pro ně vhodnou aktivitou. Velké oblibě u tatínků se těší akce
„Táta frčí“, která loni byla na Biofarmě Vojetice. Motivací pro tatínky
byly sportovní a soutěžní aktivity s dětmi, hospůdka s biosteaky, dobré
pivo, ubytování v kempu a v neposlední řadě dobrá parta. Tatínci se
rádi účastní i dalších akcí našeho centra – např. Loučení s prázdninami,
rekordů, cyklovýletů, návštěv plaveckého bazénu, jezdeckého areálu,
Maškarního bálu, Pálení čarodějnic, Leteckého dne a Živého betlému.
Vážíme si dobrovolníků z řad tatínků – např. při stěhování nábytku,
rozdělávání ohně při opékání buřtů, sekání trávy na zahradě nebo „Vy-
nášení Moreny“. Tatínci rádi chodili i na Kurz společenského tance,
který Beruška pořádala a pro velký zájem bude opakovat. 

  Petra Staňková

MEDvědí tátové, M.E.D. Semily  
Po letech pokusů přitáhnout táty do dění se nám to podařilo
ve větší míře až v rámci projektu na oživení památkově chrá-
něné dřevěnky (MEDvěd – www.medvedsemily.webnode.cz).
Zde kromě programů pro MŠ a ZŠ nabízíme odpolední
kroužky a jednu neděli v měsíci rodinné dílničky (např.
i techničtějšího rázu – výroba ptačích budek, hmyzích do-
mečků…).Také při úpravách a údržbě naší pidizahrádky na-
jdou tátové prostor pro svoje mužné kvality (vyvýšený
záhon, kompostér, králičí bytečky atd.). Ale rozhodně zde
pouze nepracují! Při různých slavnostech muzicírují, rádi
ochutnávají dobrůtky, užívají si legraci s dětmi. Dalším pro-
jektem, do kterého se zapojili otcové ve velkém počtu, byla
výsadba ovocných stromů – staré odrůdy na biofarmě
v Klokočí. Společně sdílená radost ze smysluplné práce
nám byla odměnou. Bylo naplněno „Zasaď strom…“.
Kampaně Táta frčí jsme začínali sbírkou tatínkovské tvorby: „Tatínku, ta se ti povedla“ –
nasbírali jsme básničky, pohádky, písničky či foto prolézačky. V jiném roce – fotosoutěž:
„Jak mám tátu nejraději“ – výsledné zvětšené fotografie dodnes oživují prostředí našeho
mateřského centra. Loni byla úspěšná akce: Táta dneska frčí na solární energii – závody
autíček – solárních hraček.   Lenka Hřibová

Sportující tátové
v rodinném centru
Heřmánek Olomouc  
Muži se do chodu rodinného centra (RC)
Heřmánek, které funguje v Olomouci-
-Holici od roku 2006, zapojují rok od
roku více. Určitě je to i tím, že Heřmánek
neustále rozšiřuje programy, které může
rodinám nabídnout. „Zpočátku se tá-
tové zřejmě styděli, brali to tak, že třeba

cvičení pro rodiče s dětmi je určeno výhradně pro maminky,“ říká Petra Tenglerová, ma-
nažerka Heřmánku. „Pomáhali a zapojili se tam, kde bylo potřeba mužských rukou – při
stěhování, opravách, přípravách větších akcí. Zlom nastal v roce 2007, kdy se pod hlavič-
kou našeho centra začali tatínci scházet k pravidelnému florbalu v tělocvičně místní školy
– začali se potom častěji objevovat i na jiných programech,“ vysvětluje Tenglerová.
Jak dále říká, děti tátům trošku záviděly, tak o pár měsíců později začala v Olomouci-Ho-
lici fungovat pod Heřmánkem florbalová přípravka. Ta se postupně rozrostla na dva od-
díly – dnes zde trénují starší děti jako Draci a menší coby Dráčata. Poctivé tréninky
vyvrcholí dvakrát do roka – všichni poměří své síly ve vánočním a červnovém turnaji,
který se koná ke Dni otců v rámci kampaně Sítě mateřských center Táta dneska frčí. 
„Loni jsme otce a dědečky v našem centru vídávali nejen při cvičení s dětmi a na kultur-
ních vystoupeních, ale chodili i do našich nejrůznějších poraden a předporodních kurzů.
V rámci našich pravidelných i jednorázových aktivit jsme v Heřmánku loni přivítali cel-
kem 2 684 žen, 3 491 dětí a téměř 620 mužů. A poslední číslo zcela určitě bude příští rok
opět vyšší – jak je tomu již několik let,“ uzavírá s úsměvem Petra Tenglerová.

  Lucie Opletalová

MC MaMiNa,
Police nad Metují 

Po dvou ročnících, které se nám v této kampani vy-
dařily, přišel loňský ročník, který nedopadl dobře –
akce se pro nízkou účast nekonala. Takže jsme se
v tomto roce, s novými realizátory, zaměřili hlavně
na nábor účastníků. Účast otců bylo nutné podchy-
tit již značně dlouho dopředu, aby nebylo možné se
z účasti vykroutit. Nakonec jsme museli na poslední
chvíli změnit i termín akce, abychom vyhověli všem
tatínkům. Akce byla naplánována jako rodinné od-
poledne se soutěžemi a grilováním u jedné organi-
zátorky na zahradě. 

Tatínkové dostali dárky od dětí i od maminek – od
dětí obrázek s větami, které o tatíncích řekly. Tyto
obrázky jsme zalaminovali jako prostírání. A každá
maminka potiskala svému partnerovi bílé trenky
barvou na textil – bramborovými razítky s vese-
lými motivy.

  Kateřina Hlávková
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