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Co je dů-že-li-tý 

žen. Ale také se opakovaně přesvědčuji, 
že více moci než sociálními normy či 
politická opatření mají konkrétní lidé, 
muže-otce nevyjímaje. 
Proto se podle mne vyplatí spíš zajímat 
se o to, jací dnešní tátové jsou, než jací 
by měli být. Na tomto principu je posta-
vena Liga otevřených mužů a také tento 
magazín. Obsahuje především osobní, 
autentická sdělení dnešních otců. 
Záměrně bez komentářů a hodnocení. 
Ačkoli to nejsou vždy „příklady dobré 
praxe“, spolehlivě ukazují, jaké pocity, 
postoje a myšlenky dnes patří k otcov-
ské zkušenosti. Ať už se děje při porodu 
nebo při výchově potomků. I děti ovšem 
mají v našem magazínu své slovo – v od-
povědích na ankety, jak vidí své otce. 
Autentický textový i fotografický mate-
riál doplňují tipy, úvahy a doporučení.

Proč vlastně o svém otcovství číst 
a přemýšlet? Třeba proto, aby-
chom si připustili, jak je pro nás, 
muže, důležité. Nebo i důželité.

Martin Jára

P.  S. Místo účtenky jsem dceři dal do 
krabičky papírek s jejím jménem. 

Letní prázdninová idyla. Žena na 
zahradě se synkem, já s dcerkou 
v pokoji. Válím se a pozoruji dvouletou 
hru s papírovou krabičkou. Kéž do ní 
nejsem zapojen… Ale netrvá to dlouho 
a mám zhlédnout obsah krabičky. Prý je 
to „důželitý“. A ono skutečně je. Našel 
jsem jednu pohřešovanou účtenku. 
Nenápadně ji odebírám a současně 
vyučuji: „Ano, dů-le-ži-tý.“ Dceruška po 
mě opakuje, vážně, soustředně: „Ano, 
ano, důželitý.“ A chce účtenku zpátky.

Jak relativní to bylo a stále je. Na 
jedné straně si dcera chybně zafixovala
slovo a její táta se jí aktivně nevěnoval, 
myslel na sebe, pak na fonetiku a 
peníze. Na druhé straně jsme si oba 
tu chvíli užili, aspoň já určitě. Nebylo 
to úplně ideální. Jenže ono to bylo 
pěkné. Ideální nebo pěkné, co je víc? 

Jako táta si tuto otázku kladu 
velmi často, zkoumám ji i pro-
fesně a mám svou odpověď. 

V konfrontaci s různými výchovnými 
a genderovými ideály čím dál tím víc 
straním tomu, co je reálné (ač ne vždy 
pěkné). Ano, sdílím hodnoty, jako jsou 
aktivní otcovství nebo rovná práva 

Magazín Ratata je výsledkem 
dvouletého úsilí, které Liga 
otevřených mužů (LOM) vyna-
ložila v rámci projektů Moderní 
táta 07 a 08. Zdaleka nepostihuje 
všechny uskutečněné aktivity, 
spíš je výběrově ilustruje, a to zas 
a znovu s ohledem na cílovou 
skupinu — muže, kteří berou 
vážně své otcovství. Jim je také 
určen program Táto, jak na to?, 
který LOM nabízí a nadále rozvíjí. 

LOM zmíněné projekty realizoval 
za finanční podpory Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, 
firemních a individuálních dárců. 
Spolupracoval při nich s dalšími 
neziskovými organizacemi, v prvé 
řadě s Aperiem, Sítí mateřských 
center a s Novou Trojkou. Všem 
dárcům a spolupracujícím 
organizacím či lidem děkujeme. 
Zvláštní poděkování adresujeme 
časopisu Aperio, který byl naším 
vstřícným, ač neoficiálním 
mediálním partnerem. 

Za LOM Martin Jára
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→→RaTATA

Muži a porod
Ještě před dvaceti lety byli muži u porodu svého 
potomka za exoty. Dnes už je přítomnost otce 
u porodu standardem. Jak ale muž prožívá narození 
svých dětí? A co pro něj zážitek porodu znamená? 

Svědectví

a vy si počkejte venku v čekárně.“ V tu 
chvíli jsem se cítil degradován do šaš-
kovské role hysterického tatínka, který 
je dobrý tak akorát k tomu, aby mohl 
čekat před zavřenými dveřmi bez kliky 
na oznámení pohlaví právě narozeného 
dítěte. To jsem nechtěl, to bych svou 
ženu nechal úplně samotnou. Tak jsem 
nekompromisně vstoupil do příjmové 
místnosti spolu s manželkou. Nesl jsem 
tašku a oblečení a poslouchal poněkud 
jedovaté poznámky službu konající 
sestry, ale byl jsem se svou ženou, a to 
bylo to hlavní. V tu chvíli jsem měl po-
cit, že kdyby nic jiného, v tento okamžik 
jsem sám sobě určil místo u porodu. 
Nikdo jiný to za mě udělat nemůže.

První porod — dcera
Kabina auta naplněná bolestmi mé 
ženy a otřesy dlažebních kostek na 
Letné. Kostky zrychlily kontrakce 
natolik, že jsme na vzdálenější původně 
plánovanou porodnici nemohli ani 
pomýšlet a otočil jsem to do velké 
pražské porodnice. Během jízdy nedělní 
Prahou jsem v sobě dusil nervozitu 
a v hlavě mi z celého kurzu přípravy 
k porodu zůstalo jenom velké nic. 

V porodnici mě sestra na příjmu poprvé 
vyškolila z toho, jaké že to má muž 
místo u porodu: „Od vás nechci slyšet 
nic, všechno si poslechnu od maminky 

Životní milník
Když se na počátku kurzu předpo-
rodní přípravy lektorka ptala, proč 
chceme my, přítomní muži, být 
u porodu, poprvé jsem sám sobě musel 
upřímně přiznat, že vlastně nevím. 
Ani jsem neměl představu, co přesně 
by chlap u porodu mohl dělat.

Po absolvování kurzu jsem už věděl, 
že u porodu nechci být jen přítomen. 
Ale co konkrétně budu dělat, to 
jsem stále nevěděl. Byl jsem hodně 
nervózní z představy, že vše se bude 
odehrávat v porodnici, v cizím prostředí 
plném přístrojů, strachu a bolesti.

→



Z následujících hodin mi silně vyvstává 
několik věcí. Vůně, když vystříkla 
odtékající plodová voda a následně 
se objevila fialová hlava naší dcerky.
Teplá živočišná vůně, která prostoupila 
celou místnost a byla cítit z našich 
šatů ještě několik hodin poté.

Rty naší dcerky, když jsem ji držel 
v náručí pár minut po porodu na 
nahé hrudi, zatímco ošetřovali 
manželku. I když dcerka měla za 
sebou první sání z matčina prsu, 
stále se instinktivně snažila najít moji 
bradavku a po chvíli měla na obličeji 
spousty chlupů z mého hrudníku.

Údiv personálu nad tím, jak moje žena 
snadno a rychle porodila: „Na prvoro-
dičku to je zázrak, a v takovéhle pozici 
(vkleče), to jsme tady ještě neviděli.“ Bez 
nástřihu a téměř bez poranění (3,96  kg), 
bez jakéhokoliv medicínského zása-
hu. Cítil jsem na svou ženu a dceru 
neuvěřitelnou hrdost, jak úžasně to 
zvládly, a současně mi přišlo, že už 
zdravotníci zapomněli, jaké to může 
být. O to víc přezkoumávali všechny 
měřitelné parametry a znovu a znovu 
říkali: „To jste tedy měli štěstí…“ Jako 
by vše záleželo jenom na štěstí. 

Nejistota – to když jsme i přes větu: „Na 
vašem místě bych tohle nikdy neu-
dělala,“ pronesenou dětskou sestrou, 
odmítli se ženou umístit dcerku do 
inkubátoru jenom proto, aby se zahřála, 
protože se doktorům zdála poněkud 
chladnější. Manželka si dala dceru 
na hrudník pod peřinu, důkladně ji 
hřála vlastním tělem a za dvě hodiny 
poté nám tatáž sestra trošku strojeně 
oznámila, že tedy je to již v pořádku.

Neuvěřitelné překvapení nad tím, že 
svět se točí dál, že se nezastavil, i přesto, 
že jsem právě zažil zázrak, vedle kterého 
mi vše ostatní přišlo malicherné. Lidé 
na ulici, auta, kolegové v práci…

Druhý porod — syn 
Žena mi volala do práce, ať už si neplá-
nuji na odpoledne další schůzky, že si 
myslí, že už přichází porod. Když jsem 
přišel domů, ležela s pravidelnými kon-

trakcemi ve vaně, naše dvouletá dcerka 
tam byla s ní a hrála si na jejím břiše 
s gumovými zvířátky. Spolu s nimi byla 
v koupelně ještě naše kamarádka, která 
se snažila dostat dcerku nenápadně 
z vany (bez úspěchu, dost si to užívala). 
Žena se usmívala, klidně mi oznámila, 
že už má kontrakce po pěti minutách 
a pomalu se zrychlují. V koupelně 
vládla úžasná nálada, radost a pohoda. 
Věděli jsme, co přijde, a potřebovali 
jsme zůstat klidní i kvůli dceři. Když 
odešla hrát si na hřiště, vyndal jsem 
věci na domácí porod a zavolal porodní 
asistentce, aby přijela. Vůbec jsem ne-
pochyboval, kde je mé místo, ani jsem 
nepřemýšlel o své roli při porodu – byli 
jsme doma, cítil jsem se jistý sám sebou 
a svou ženou. Měl jsem velkou důvěru 
v její vnímání sebe a dítěte, a to pro mě 
bylo zárukou, že vše proběhne tak, jak 
má. Byl jsem v ten okamžik ve středu 
přirozeného běhu života, tak vzácného 
v naší přetechnizované společnosti. 

Syn se narodil spící, s pěstičkou nad 
hlavou. Nechtěl se nechat probudit 
a na rozdíl od dcerky si dával s cestou 
k prsu docela načas. Pohodář – žádný 
křik, žádný shon, jenom pozvolné se 
probouzení do úplně jiného prostředí. 

Za dvě hodiny dorazila i dcerka a moc 
krásně se s bráškou přivítala. Všechno 
prostupovala pohoda, klid a vědomí 
každého okamžiku, který právě 
probíhal. Celý týden jsme v podstatě ne-
chodili ven, jenom jsme si všichni čtyři 
užívali, že jsme spolu. Byl to nejklidněj-
ší a nejnaplněnější týden mého života. 
Byl jsem i tentokrát překvapen, že svět 
se pořád točí dál, teď jsem se však jeho 
shonu vědomě vyhýbal. Už jsem věděl, 
že tato chvíle potrvá jenom krátký 
mžik a já si ji chci trochu podržet.

Najít si své místo
Být u porodu pro mě znamenalo projít 
dalším životním milníkem na cestě 
přerodu v muže. Jsem přesvědčen, že 
muž může mít u porodu důležité místo. 
Teď vím, že se nedá vymyslet hlavou, 
ani se nedá nastudovat v knihách, každý 
chlap si ho musí pro sebe najít sám.

Nemohu rodit, nemůžu ani kojit, ale 
díky prožití porodu spolu se svou ženou 
jsem mohl být s našimi dětmi v kontak-
tu tak brzo, jak jen to bylo fyzicky mož-
né. Mohu potvrdit, že to určitě ovlivňuje 
vztah dětí ke svým otcům a naopak.

Jan (35)

2—3

Moje indiánská
žena

O mé ženě Janě někteří kamarádi 
tvrdí, že je to indiánská žena. Žena, 
která toho hodně vydrží, která se 
nevzdává; která – když na to při-
jde – je taky pěkně svéhlavá.

Byli jsme rozhodnuti rodit doma. 
Porod doma nám přišel jako nejlepší 
možnost, jak jeden z nejintimnějších 
okamžiků společného života prožít v co 
největším klidu a pohodě. Představa, 
že v porodnici přemlouváme jakéhosi 
rutinérského doktora, aby Janu nechal 
rodit v takové poloze, v jaké ona chce, 
aby ji nenastřihával, nechal dotepat 
pupeční šňůru atd. atd., nám přišla 
psychicky opravdu velmi vyčerpáva-
jící a zcela narušující onu jedinečnou 
chvíli. Jako porodní asistentku si Jana 
vybrala ženu, jejíž věcný – dalo by se 
říct až mužský – přístup k porodu i mně 
velmi vyhovoval. Chodili jsme k ní na 
předporodní kurz a přišla se podívat 
i na náš skromný byt (aby jej uznala 
„způsobilým“ k domácímu porodu). 

Přišla nás navštívit i v okamžiku, kdy 
jsme s Janou prožily noc začínajících 
kontrakcí. Bylo pondělí 15. srpna 2005 
ráno, porodní asistentka shledala, že po-
rod je na samém počátku, a sdělila nám, 
že chceme-li rodit s ní, musí Jana počkat 
do večera, kdy k nám bude mít čas při-
jet, a nebo se máme odebrat na Bulovku 
a porodit ambulantně. Jana se rozhodla 
zůstat doma. Co toto rozhodnutí zname-
nalo, mi plně došlo vlastně až ex post.

→
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Aktivní pozorovatel
Janin porod trval víc než šestnáct 
hodin. Ne, vskutku nejde o oblažující 
záležitost, ale o dřinu. Fyzickou a psy-
chickou námahu, při které není čas 
myslet na nějaké krásné věci. Snažil 
jsem se Janě pomáhat, jak jen jsem 
dovedl. Seděl jsem vedle ní, hladil ji, 
obsluhoval, mluvil k ní tiše. I tak ale ve 
mně nakonec zůstal pocit velké nedo-
statečnosti, dojem, že Jana byla na celý 
porod stejně sama a já plnil jen úlohu 
víceméně aktivního pozorovatele.

Kolem půl páté odpoledne již přichá-
zely kontrakce jedna za druhou. Jana 
klečela u postele a gesty mi odpovídala 
na dotazy, jak jí mohu pomoct. Ve své 
blažené nevědomosti jsem si říkal: „Jak 
jen to Jana může do toho večera, než 
přijede porodní asistentka, vydržet?“ 
A pak náhle, v šeru pokoje, jsem zahlédl, 
jak z klečící Jany na malý okamžik cosi 
vyhlédlo a zase se schovalo. Byl jsem 
doslova ohromen. Jana ještě jednou 
zatlačila a na svět přišel Kryštof. Ty 
chvíle, kdy Jana porodila Kryštofa, 
kdy jej vzala do náruče a Kryštof se 
rozbrečel, kdy jsem pohlédl „dolů“ 
a zjistil, že je to chlapeček, patří k nej-
mystičtějším okamžikům mého života.

Rodili jsme sami doma. S touto 
variantou jsem vážně nepočítal. Jana 
jednala jako nejzkušenější porodník. 
Klidně, s rozmyslem, láskyplně. Porodní 
asistentka asistovala pouze po telefonu.

Moje indiánská žena Jana. 

Martin J. (38)

Výraz nejvyšší
důvěry

Byl jsem u porodů všech čtyř našich 
dětí. Každé dítě se narodilo v jiné 
porodnici – mezi prvním a posledním 
porodem jsme vystřídali tři bydliště. 
Doprovázet partnerku u porodu 
považuji za zásadní životní zkušenost 
– být u narození svého potomka je 
jedinečný zážitek a to, že jsem mohl 
být v takové chvíli své ženě oporou, 
považuji za výraz její nejvyšší důvěry.

Eliška (1999) se narodila v tehdejším 
Centru aktivního porodu pod vede-
ním asistentky, kterou jsme znali 
z předporodních kurzů. Žena rodila 
vestoje, opřená lokty o přebalovací pult. 
Celý porod proběhl rychle a hladce 
– plodová voda odtekla v šest ráno 
a v šest večer byla Eliška na světě. Mojí 
nejvýraznější vzpomínkou je ženin 
křik – pomáhal jí uvolňovat napětí, aby 
netlačila překotně, když ještě nebyla 
dostatečně otevřená. Nikdy předtím 
ani potom jsem ji tak křičet neslyšel.

Toník (2001) se narodil ve velké pražské 
porodnici. Stahy začaly ve dvě ráno, ve 
tři jsme odjížděli do porodnice. Stahy 
pokračovaly, ale neodtékala plodová 
voda, tak porodníci propíchli plodový 
vak. Věci dostaly nečekaný spád a Toník 
se trochu překotně narodil za deset šest, 
jedna sestřička mu pomáhala tlakem na 
ženino břicho. Rychlý porod způsobil 
ženě několik poranění, rodila v ne-
oblíbené poloze na zádech s nohama 
nahoře, neunikla vyholení ani nastři-
žení hráze. Ze všech našich porodů to 
byl ten nejméně „uživatelsky přívě-
tivý“, dodnes na něj nevzpomínáme 
příliš rádi. V paměti mi nejvíc utkvěly 
Toníkovy dlouhé, štíhlé „pavoučí“ 
prstíčky, šmátrající ze zavinovačky.

Pepík (2003) se narodil v porodnici 
okresního města, odkud pocházím. 
Žena rodila vsedě na porodním vaku, 
porod probíhal rychle a hladce, přes-
tože venku zuřila červnová bouřka, 

kvůli které v sále dvakrát vysadilo 
osvětlení. Zkušený porodník do akce 
moc nezasahoval a personál byl vlídný 
a vstřícný, zčásti určitě proto, že jsme 
byli poučení a přesně jsme věděli, co 
chceme, zčásti možná i proto, že někteří 
členové personálu se osobně znají 
s mými rodiči. Známosti na malém 
městě… Pepík se narodil po čtvrt na 
dvanáct, okolnosti porodu jako by 
předznamenaly jeho povahu: je pruďas 
a svéráz. Nejvíc si pamatuji řádění živlů 
– na dvoře nemocnice spadl strom.

Jiřík (2005) se narodil v podhorské 
porodnici, pětadvacet kilometrů od 
místa, kde nyní žijeme. Ve dvě ráno 
začaly stahy, do porodnice jsme dora-
zili ve 3.20, vyplnili nezbytné papíry 
a těsně po čtvrté byl Jiřík na světě. 
Nedýchal, byl omotaný pupečníkem, 
ale porodník jej bleskurychle rozdýchal 
kyslíkem a uložil do vyhřívané vitrín-
ky. Pak jsme ještě dopisovali papíry, 
které jsme předtím vyplnit nestihli. 
Nejvíc si pamatuji ten kvalt. Porod 
byl velmi rychlý a i já jsem pak musel 
rychle skočit do auta a vrátit se domů, 
protože kamarádka hlídající naše děti 
měla také svoje ranní povinnosti.

Antonín (34)

Zdroj: časopis Aperio 3/2007

Tip
Příprava na porod a první 
měsíce po něm jen mezi 
muži? Ano, na semináři 
LOMu Když rodí muž. 
Více www.tatojaknato.cz.
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Akční představa porodu mužům svým 
způsobem konvenuje. V běžném životě 
se totiž od nich očekává aktivita a po-
moc. Jak známo, muži toto očekávání 
rádi naplňují a posilují. Stereotyp aktiv-
ního pomocníka si pak s sebou berou 
k porodu. Už v kurzech předporodní pří-
pravy se muži zpravidla nejvíce zajímají 
o to, co mohou dělat, a méně o to, co je 
osobně čeká. Celkem ochotně se učí, 
jak praktikovat úlevové pozice nebo jak 
masírovat. Užitečné věci. Ale nechtějí 
tak muži mimo jiné předejít pasivitě? 

Porodní proces je pro ženu „školou zdra-
vé pasivity“. Do stejné „školy“, ačkoli 
do jiné třídy, chodí i muži. Těžko říct, 
pro koho je výuka náročnější. Nicméně 
muži – kteří jsou druhými či sami 
sebou viděni jako akční hrdinové – zde 
logicky mají velké potíže. Pak se často 
soustředí víc na ně než na porod sám. 
Jak známo, někteří muži u porodu 
čelí tlaku pasivity zvýšenou aktivitou 
či přesněji hyperaktivitou – a tak 
proces narušují. Jiní v klidu vyčkají 
stranou, než „se jim dítě narodí“; 
tyto muže-otce bychom s nadsázkou 
mohli nazvat hyperpasivními. Jedni 
i druzí se tak ale od porodu, od své 
ženy i od svého dítěte vzdalují.

Pro muže u porodu sotva existuje 
jeden jediný návod. Každý pár má 
jistě plné právo na svoji verzi porodní 
situace (třeba i na tu bez mužského 
– otcovského doprovodu). Pokud si však 
muž chce ujasnit, jaké je jeho místo 
u porodu, prospěje mu, jestliže se na 
sebe podívá z hlediska porodu samého.

Muž, který doprovází ženu u porodu, se 
účastní procesu, který nemůže podstat-
ně ovlivnit a nad kterým nemá kont-
rolu. Muži o této nezvyklé zkušenosti 
často sami mluví. Zpravidla ji vztahují 
k rodící ženě: chtěli by jí pomoci, ale 

nemůžou. Možná by chtěli „pomoci“ 
i porodu samému… Každopádně jsou 
mnozí muži u porodu pasivnější, 
než by si přáli. A nejen to: zakoušejí, 
lze-li to tak říci, existenciální bezmoc. 
Právě tato zkušenost jiného druhu 
pro ně může být extrémně náročná.

Lze namítnout, že do vynucené pasivity 
se muži dostávají i za jiných okolností. 
Proč by tedy měla být jejich pasivita 
u porodu tak unikátní? Protože na-
stává v čase, když se z muže – aspoň 
v jeho prožívání – stává otec. Jinak 
řečeno, iniciační zážitek otcovství je 
spojen s bezmocí a vnější pasivitou. 

Zde se otevírá prostor pro spekulace. 
Například: Jaký má pak prvotní zážitek 
vliv na otcovský postoj? A nejsou 
proto muži vůči svým dětem i později, 
třeba v raném dětství, zdrženliví?

Podobné spekulace jsou založeny 
na přesvědčení, že pasivita je něco 
špatného. Jenže z pasivity vyrůstají 
i takové kvality otce, resp. rodiče, jako 
je schopnost naslouchat, počkat nebo 
„hned neřešit“. Možná se otcům tento 
rozměr pasivity někdy může hodit. Tře-
ba v období, kdy u jejich dítěte probíhá 
„sociální“ porod, tedy v dospívání. 

Toto samozřejmě není obhajoba nečin-
ných a nepřítomných otců. Jen jsme 
chtěli uvažovat na téma „Jak se rodí 
otec“. Rodí se v bolestech, které nejsou 
přímo jeho, ale k nimž se tak či onak 
staví. Rodí se ve chvíli, kdy on sám není 
v centru dění. Rodí se z rozpaků, bez-
moci a pasivity. Rodí se nikoli snadno. 

Zdroj: příspěvek Zuzany Kovaříkové 
a Martina Járy na konferenci 

„Aktivní otcovství aneb je skvělé být tátou“ 
 v Brně 20. 4. 2007, kterou pořádala 

organizace Nesehnutí.  

Pasivní otcovství?
Pro muže je narození dítěte zpravidla 
mezníkem v osobním vývoji, zvláště 
pokud jsou u něj přítomni. Právě 
při něm a díky němu si uvědomují, 
že se stali rodiči – otci. Už to samo 
je silný zážitek a velká změna. Silná 
i velká je ovšem už situace sama, tak 
odlišná od běžné mužské zkušenosti. 

Hlavní příčinou je

sám porod

Pokud se podíváme na fyziologický 
mechanismus porodu (a odhlédneme 
od prostředí, v němž probíhá), uvidíme 
velmi pozvolný proces. Probíhají 
v něm v podstatě dva děje: porodní 
cesty se postupně otevírají a dítě jimi 
sestupuje. Po celé těhotenství bylo 
důležité, aby porodní cesty zůstaly 
pevně uzavřeny – aby porod nezačal 
předčasně. Najednou se musí během 
relativně krátké doby desítek hodin 
otevřít až na deset centimetrů, aby 
prošla hlavička dítěte. Po celou tu dobu 
ovšem žena nemůže dělat fakticky 
skoro nic. Musí respektovat postupné 
otevírání porodních cest, musí se vyva-
rovat předčasného tlačení, celý proces 
sama vůlí neřídí, ale spíše následuje. 

V rozporu s tím se porod veřejnosti 
často ukazuje jako akce a redukuje 
se na okamžik, kdy dítě, vytlačeno 
přičiněním matky a silou kontrakcí, 
opouští matčino tělo. Například ve 
filmech je obvykle ztvárňován jako
rušná a dramatická akce. Není pak divu, 
že muži si o porodu vytvářejí představy, 
jako je tato: „Podle toho, co jsem zatím 
v televizi nebo ve filmu viděl, vypadá
to jako vydařený lékařský zásah.“ 

4—5
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Táta u porodu: 
ano, nebo ne?

Z osobní a profesní zkušenosti vím, že 
muž u porodu často prospěje své ženě, 
svému dítěti a ovšem – jak se někdy 
zapomíná – i sobě samému. Samozřej-
mě, jeho emoční či praktická pomoc 
ženě i potomkovi je velmi důležitá, 
ale v motivaci pro účast při porodu 
by neměl zapomínat na sebe. Může 
ho lákat zvládnutí neobvyklé situace, 
silný zážitek nebo vstup do otcovství. 
Pokud vnitřní motivace chybí a muž 
jen vyhovuje tlaku své partnerky nebo 
společenské normě, jeho prožívání 
i chování to může poznamenat. Účast 
u porodu by měla být jeho vlastní 
volba a jistě i výsledek partnerské 
dohody. A při rozhodování by měl mít 
na paměti, že pokud této možnosti 
nevyužije, není o nic horším tátou. 
Příležitostí, jak svoji otcovskou roli hrát 
aktivně, bude mít ještě dost a dost. 

Zdroj: Martin Jára, 

www.tatojaknato.cz

Tip
Využijte práva na otcovskou dovolenou, 
která by u nás měla být už brzy zavedena. 
Trvá 5 pracovních dnů a vybírá se do 
dvou měsíců věku dítěte. Informace: 
u vašeho zaměstnavatele nebo na správě 
sociálního zabezpečení v místě bydliště.

Tip
Rychle a jednoduše se 
základy péče o malé 
dítě naučíte na serveru 
www.tatadoma.cz
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Muži a péče
Lze dnešním otcům vyčítat, že se málo 
zapojují do péče o děti? Přežívá mínění, 
že se muži věnují dětem méně? Co říkají 
oni sami? 

Pět výpovědí

Pavel (43) 
a synové (14, 11, 9)

Tak za mě:

1. Běžná denní péče
– pomáhám klukům se školou 

(když máma neví – fyzika, matika)
– zadávám úkoly pro domácí práce 

(když mámu neposlouchají)
– poslouchám jejich příhody ze školy 

a chválím a chválím, když je za co

2. Občasná péče
– občas si vyjedeme jenom jako 

pánská jízda někam na offroady 
(hmmm, ale už jsme dlouho nebyli)

– občas jedeme sami k našim 
a vyjdeme si na výlet (ale na 
chození moc nejsou)

– občas jedeme sami bez mámy na výlet
– občas uvařím jídlo podle jejich přání 

(sice umím jen dvě, ale zato jsem 
byl vyhlášený nejlepším kuchařem 
v rodině)

– občas jdeme na motokáry

3. Nárazová péče
– například předloni jsem vzal 

starší kluky a objeli jsme 
pobaltské republiky

– jezdíme na týdenní společné 
dovolené s Michalem Vybíralem, 
kde si užíváme vybrané role

– jezdíme na společné akce 
s CeDRem (Centrum dětí a rodičů)

– občas jdeme společně do kina
– jezdíme na společné dovo-

lené (jak dlouho ještě?)
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Tomáš (36)
a dcery (4,5 a 3)

Dnes mám konečně trochu víc času, kte-
rý dcerám mohu věnovat, zejména pro-
to, že pracuji v místě bydliště, ne jako 
v době, kdy přišla na svět mladší dcera.

Obecně můžu říct, že mě velmi baví 
provozovat s nimi aktivity, které je učí 
něco nového (třeba jazyky a sport) nebo 
jim ukazují přírodu a svět. Naproti 
tomu domácí aktivity jako kreslení, 
hraní si s hračkami nebo jiné činnosti 
na krácení chvíle a zahánění nudy 
nejsou mezi mými nejoblíbenějšími.

Pokud mám vyjmenovat tři způsoby 
péče o děti, byly by to zřejmě násle-
dující:

Tatínkovské víkendy

Běžné denní aktivity

Dovolené, výlety a naučné aktivity

Jednou za měsíc či za dva se vydáváme 
s několika dalšími tatínky a našimi 
potomky na víkend do přírody. Bydlí se 
vždy v nějakém penzionku na horách 
nebo jiném hezkém místě. Děti jsou 
většinou ve věku od dvou do pěti 
let. Maminka je při těchto pobytech 
zakázané slovo a je zajímavé, že děti 
si na ně většinou opravdu ani nevzpo-
menou. Podnikáme s nimi výlety, při 
kterých vymýšlíme nejrůznější hry 
a soutěže, přičemž některé z nich 
by maminky akceptovaly určitě jen 
s výhradami (například tažení kočárů 
s dětmi prudkým zabahněným lesním 
svahem nebo mnohakilometrové 
výlety s nejasně určeným cílem). 
Zjistil jsem, že i ostatní tatínkové mají 
podobný styl řešení problémů, dost 
odlišný od toho, jaký mají maminky 
– a obecně mají také jinde položenou 
hranici, co problém je a co není.

Běžné denní aktivity zahrnují všechno, 
co je potřeba udělat, když se ráno 
probudíme nebo jdeme večer spát 
a maminka z nějakého důvodu není 
doma. Nebo když spolu trávíme den, 
jdeme na procházku, vaříme si oběd. 
Tyhle věci samozřejmě dělám s dětmi, 
i když maminka doma je, jen s tím 
rozdílem, že na některé z nich více vy-
žadují ji a na jiné mě. Paradoxně pokud 
není maminka doma, děti méně zlobí. 
Když doma je, často kňourají, nechtějí 
poslouchat a věci nezřídka trvají déle.

Dovolené často využíváme k tomu, 
abychom děti učili něco nového 
nebo jim ukazovali to, co doma 
nemají. Například teď jsme strávili 
týden na horách, kde se holky poprvé 
postavily na lyže a zjišťovaly, jaké 
to je mít je na nohou, pohybovat se 
na nich a zkoušet je ovládat. Nebo 
jezdíme k moři, na kolo a podobně.

Nikola (31)
a synové (6, 4, 1)

1) Snažím se chovat „vzorně“ (tak, jak 
bych chtěl, aby se chovali ti moji draci).

2) Snažím se být s nimi cotode.

3) Snažím se stanovit hranice tak, 
aby byly viditelné a smysluplné.

Mirek (43),
synové (23, 21,
19, 14, 10) 
a dcera (18)

Není ani tak důležité, kolik času trávím 
s dětmi, ale jak kvalitní je náš vztah 
či společný čas. A dovolte mi ještě 

jednu drobnost. I když bezprostředně 
se nevěnujeme svým dětem, tak nás 
stále pozorují a přebírají naše chování. 
Jsme jim za vzor. A tento skrytý čas 
trávený-netrávený s dětmi má skrytou 
hodnotu, která časem vydá ovoce.

Chodíme spolu do lesa, plavat, na 
procházku se psem, pouštíme draka, 
lezeme po stromech, prolézáme 
opuštěná místa či domy, pracujeme 
spolu, povídáme si, hrajeme karty 
a jiné hry, stavíme dům, jdeme spo-
lečně nakupovat, lezeme po skalách, 
chytáme ryby, stopujeme zvířata... Je 
toho dost, ale stále se ptám: a stačí to? 
Uvědomuji(jeme) si, že na výchovu sebe 
a svých dětí nestačíme, a přijímáme 
rádi pomoc od druhých i od Boha. 

Jan (35),
dcera (8) a syn (5)

Snažím se nevyhýbat se jakékoli péči 
o své děti. Sprchování, mytí a vysoušení 
vlasů, stříhání nehtů, oblékání, čtení 
a zpěv na dobrou noc, pomoc s domácí-
mi úkoly, hraní her, příprava jídla atd. 
Někdy si to užívám, jindy je to pruda 
(zejména když mám pracovní stres). Na-
štěstí se doplňujeme se ženou a nemá-
me striktně rozdělené sféry pečovatel-
ského vlivu. Snad jen příprava oblečení 
osmileté dcery a účes už je nad mé síly. 
Je mi jasné, že hodně věcí kolem péče 
jednou skončí a bude mi to asi chybět.

Ještě mě napadá taková drobná péče 
o děti, když chodím do družiny či 
do dceřiny třídy. Promluvit s nimi 
o čemkoliv, pozdravit je, dotknout 
se jich, „bouchnout“ do nich, být 
s nimi v kontaktu. Cítím, že je 
to potřeba, a dostávám za to od 
nich pozitivní zpětnou vazbu.

Zdroj: časopis Aperio 3/2007 



Dva příběhy 

08.45 Vracíme se domů. Připravuji 
snídani sobě i Honzíkovi – jemu mažu 
rohlík sýrem Gervais a ohřívám noční 
mléko. Při snídani si stihnu přečíst jen 
první stranu novin. Musím Honzíkovi 
pomáhat s jeho jídlem. Pak sklízím ze 
stolu a připravuji si těsto na „hraběnku“.

9.00 Chystám se na druhou ranní pro-
cházku, nákupní. Než vyjdeme, musím 
Honzíka přebalit – i proto, že se pokadil.

09.15 Se synem opět v korbičce (a bez 
psa) odcházím do města, abych vyřešil 
několik přízemních záležitostí. Honzík 
mě upozorňuje na autobus a míříme 
do pekárny pro chleba. Cestou Honzíka 
vyndávám z korbičky, chodí dobře 
a bezpečně. Dojdeme na pozůstatek 
dětského hřiště, kde je Honzíkova 
oblíbená skluzavka. Sám zdolává strmý 
žebřík, usedá a sjíždí. Já ho dole chytám. 
Tentokrát se spokojil se třemi jízdami. 
Ještě obejdeme náměstí (marně se po-
kouším sehnat topůrko k sekyrce, které 
jsem zlomil na chalupě) a jdeme domů.

11.00 Jsme doma. Honzík si zouvá boty, 
trochu ho odstrojím (ale ne moc, proto-
že je zima a ještě se netopí) a dávám mu 
napít čaje. Doufám, že bude schopen 
zabavit se chvíli sám. Zatímco vykrajuji 
a strouhám jablka, Honzík se střídavě 
baví v dětském pokoji a u mě v kuchyni. 

12.00 Z krabice se svými krámy 
vytahuji sbírku mincí (asi 50 kusů) 
z cest do Asie. Umyji je v jarové vodě, 
osuším a lákám na ně Honzíka. Má to 
úspěch – dává mince do jedné mističky, 
pak je přesypává do druhé, pak je dává 
na zem, pak mně, přerovnává je.

12.30 Mám pocit, že Honzík je „dosta-
tečně“ unavený, a dávám ho do postýlky. 
Šlehám sníh a finišuji s přípravou kolá-
če (ještě že jsem si včera večer vyloupal 
ořechy). Dávám plech do trouby.

12.45 Jdu k Honzíkovi, který kňou-
ráním vyjadřuje nespokojenost. Má 
lahvičku s čajem v postýlce a na 
matraci mokrý flek, protože se bavil
svým obvyklým způsobem – lahvičku 
dal dnem vzhůru a šplouchal s ní tak, 
že čaj cákal ven. Stahuji prostěradlo, 
matraci otáčím a dávám Honzíka 
zpět. Po chvíli zřejmě usíná.

13.00 Vařím si kávu a těším se na 
polední siestu. 

13.30 Koláč se dopekl. Opravuji další 
práce maturantů.

14.15 Začínám s přípravou oběda 
– Honzík by se nejpozději po dvou 
hodinách spánku mohl probudit. Dnes 
bude krůtí maso na másle s bramborem. 
Než se vše uvaří, myji nádobí po pečení.

15.00 Oběd je hotov. Honzík stále spí, 
tak se ještě chvíli věnuji maturantům.

15.15 Jdu Honzíka probudit, 
spal by dlouho a večer by to bylo 
náročné. Když otevřu dveře, pro-
bouzí se sám a dožaduje se čaje.

15.30 Obědváme – oba totéž. Honzík 
jí částečně sám, zčásti ho krmím. Sní 
asi polovinu a už nechce být v sedač-
ce. Vyndávám ho z ní, ale jídlo mu 
nabízím stále, nakonec sní všechno.

16.00 Odcházíme na odpolední 
procházku, tentokrát v kočárku. Psa 
bereme s sebou. Při odchodu z domu 
se Honzík dožaduje motorky – bereme 
ji taky. Směřujeme jako obvykle do 
zámeckého anglického parku. Hned 
za bránou Honzíka z kočárku vyndá-
vám a začíná jeho téměř každodenní 
pouť vstupní částí parku. Nejprve 
dojde kolem skleníku k pávům…

Když jsou na nás
děti ještě závislé

Je mi 39 a půl a máme s manželkou 
Kristýnou syna Honzíka, kterému je 16 
měsíců a pár dnů. Já učím matematiku 
na gymnáziu, manželka je na rodi-
čovské, ale jeden den v týdnu také učí 
a vede celodenní kurzy. Bývají to všední 
dny, ale i soboty. A právě o sobotách 
se měním na muže na rodičovské. Tak 
tomu bylo i v sobotu 7. října 2006.

00.30 Honzík mě budí – trochu 
kňourá. Po chvíli utichne. Jdu na záchod 
a mezitím se opět ozývá. Budí i Kristý-
nu, která mu dává čaj a přebaluje ho.

05.55 Kristýna i já se budíme. Vy-
pínám budíka a loučíme se. Usínám. 
Kristýna někdy v 6:45 odjíždí.

07.00 Budím se a nechápu, co se 
děje. Vedlejší postel prázdná, syn 
spokojeně odfukuje. Vstávám a potichu 
se vytrácím z ložnice. Zprovozňuji se 
a opravuji domácí přípravy maturantů.

07.45 Honzík mě volá: „Eee?“ Tuto 
noc spal skvěle – probudil se jen jednou, 
což hodnotím za jedna. Ani jsem 
neměl šanci dát mu v noci připravené 
mléko. Jdu k němu� stojí v postýlce 
a ukazuje na čaj na nočním stolku. 
Podávám mu ho, odhrnuji závěsy. 
Honzík chce z postýlky – beru ho a jdu 
ho přebalit, převléknout a obléknout.

08.00 Odcházíme se psem Hafem 
na ranní procházku spojenou 
s nákupem snídaně. Honzíka mám 
v korbičce. Kupujeme pečivo, noviny, 
kontrolujeme, zda nejsou na zastávce 
nějaké autobusy (naštěstí jeden 
přijel) a kupuji manželce květinu.

8—9
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Tip
Dobrým průvodcem v laby-
rintu otcovství je kniha Mala 
Peacheyho Ahoj, tati! 
(Brno: Jan Melvil Publishing 
2007, edice Žádná velká věda).
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17.15 Odcházíme z parku. 
Doma bereme čaj a nenápadně 
tam nechávám motorku.

17.30 Druhá část odpolední procházky. 
Jdeme na nákup zbytečností do Plusu. 

18.10 Přicházíme domů. Honzík si 
opět sám zul boty. V televizi běží konec 
filmu „U pokladny stál“. Jdu čistit ovoce
a proženu ho odšťavovačem. Zředěnou 
šťávu z jablek, hrušek a švestek dávám 
i Honzíkovi. Ten se kolem mě motá.

19.00 Zjišťuji, že Honzík je pokaděný 
– jdu ho tedy svléknout a vykou-
pat. Ve vaničce jí pribináčka (ve 
vaně totiž jí nejlépe) a nakrájenou 
druhou polovinu nektarinky. 

19.20 Honzík je vykoupaný 
a sledujeme Události na ČT1.

19.40 Přijíždí Kristýna, Honzík sou- 
středěně poslouchá, co se to u dveří 
děje, a utíká maminku přivítat. Je 
trochu zaražený, jako by se styděl.

20.00 Dáváme Honzíka do postýlky.

20.20 Honzík kňourá – dostává 
čaj a doufám, že usne. Teď už 
se snad navečeřím v klidu. 

21.15 Honzík opět kňourá. Opět čaj.

22.00 Kristýna jde spát, já jdu se 
psem a pak usedám k počítači, abych 
napsal „Jeden den jednoho otce“.

22.45 Už mě bolí záda. Jdu se osprcho-
vat. Zbytek dopíšu (snad) zítra. Ještě při-
pravuji pro Honzíka mléko a čaj na noc.

23.30 Jdu spát.

S. U.

Zdroj: seriál LOMu „Jeden den otce“ 

A když už jsou
děti samostatné…

Motto: co neuděláš dnes, 
neuděláš nikdy
Po ránu, ještě ze spánku, slyším hlasy 
z obýváku. 

„Tak to je dobré,“ říkám si v duchu 
a obracím se na druhý bok a spím dál, 
„vzbudili se.“ 

Asi tak o půl hodiny později v sou-
boji elektronického budíku proti 
spícímu muži podléhám a vstávám. 

Rozsvícená světla všude po bytě, 
otevřené dveře do obou ložnic, dcery 
(pomaturitní studium) i syna (sedmá 
třída ZŠ), a jejich fyzická nepřítomnost 
svědčí o tom, že se jejich dnešní ranní 
start za vzděláním snad podařil.

Malátně se ploužím od vypínače 
k vypínači, zhasínám světla, co po nich 
zůstala, a jsem rád: za prvé, že nemusím 
chodit od osmi do školy, a za druhé, že 
nikoho nepotkávám a nemusím se po 
ránu snažit tvářit přívětivě. Koneckon-
ců jedním z úhelných kamenů v zákla-
dech mého šťastného manželství je to, 
že ani se ženou se po ránu většinou ne-
potkáváme. Ona vstává běžně až ve třetí 
vlně. Dnes je ale na služební cestě, takže 
žádná kolize v koupelně, u splachovače 
ani u kuchyňského vodovodu nehrozí.

Ještě než odjedu do práce, přeparkuju 
vůz, kterým jezdí žena (jak už víte, teď 
na služební cestě) a dcera (jak už také 
víte, teď ve škole), aby nestál na žluté 
čáře (což jste doposud nevěděli, ale teď 
to také víte), kam jsem ho včera večer 
zaparkoval. A jdu hledat podle včerej-
ších instrukcí dcery svoje auto (které 
měla na víkend půjčené, protože se do 
něj vejde víc věcí). Pokud nemáte v rodi-
ně dvě auta a tři řidiče, nebo vám připa-
dal tenhle odstavec nepochopitelný, tak 
ho v klidu přeskočte a netrapte se tím. 

Dojedu do práce, zasednu k počítači 
a v době, kdy ve fabrikách siréna 
hlásila konec směny, jdu procház-
kou do hospůdky na oběd.

Večer cestou z práce se stavím v sa-
mošce (překlad pro později narozené: 
v supermarketu) a koupím krabici piva 
(pro sebe) a dvě krabice se zmraženou 
pizzou (pro děti) a pak ještě pár drob-
ností tak, abych se vrátil domů přibližně 
stejně jako syn ze sportovního oddílu.

Ačkoliv syn dorazil o chvilku dřív a už 
paří v kuchyni na počítači (překlad 
pro dříve narozené: hraje počítačové 
hry), s nefalšovanou radostí vítá 
příchod otce i mražené pizzy. Zatímco 
si dal rozehřát troubu a nadále ovládá 
pomocí klávesnice a myši velmi 
dobře graficky pojednané bojující
obludy, informuje mě o tom, jak stačil 
odpoledne vytřít celý byt (finančně
honorovaný podíl na běhu domácnosti) 
a co všechno se během dne událo. 

Zatímco já zalívám některé žízní 
hynoucí domácí květiny, naplňuji 
pračku a myčku (finančně nehono-
rovaný podíl na běhu domácnosti), 
pokračujeme v hovoru o minulých, 
dnešních i budoucích událostech.

Odcházím cvičit do obýváku. Než 
docvičím, pizza byla polita kečupem 
a pak se několikrát moc přehřála 
a potom zase moc vychladla.

Domluvíme se, že minuta a půl 
v mikrovlnce by byl ideální čas na 
uvedení pizzy do poživatelného stavu. 
Já stále cvičím, syn si přináší pizzu do 
obýváku a konstatuje, že je moc horká, 
že se půjde koupat. Nakonec raději 
zapne televizi a čeká. Z pár pořadů 
si vybere ten, co na ČT2 pojednává 
o historii zaoceánských lodí.

Domů přichází dcera. Sedne si ke stolu 
v obýváku. Já cvičím, syn jí, televize už 
dohrála a hovoříme spolu o minulých, 
dnešních i budoucích událostech. 

Dcera se dovolí a syn souhlasí, že 
mu může dojíst zbytek pizzy.

Dcera informuje o tom, že jedna z jejích 
kamarádek je v jiném stavu, a že by 
se proto chtěla zeptat mámy, jestli 
doma ještě nemáme nějaké knížky 

→



o těhotenství. A jak by tedy měla napsat 
nejlíp SMS mámě (která je na služební 
cestě, což ví každý, kdo pořádně četl 
předchozí řádky), aby si máma nemys-
lela, že v jiném stavu je ona sama.

Problém SMS jsme vyřešili, dcera 
jde chatovat (čti: četovat) s nastá-
vající maminkou i nastávajícím 
tatínkem k počítači v kuchyni, syn 
se jde koupat a vyžmundrá ode mě, 
že mu udělám svačinu na zítřek.

Chvíli po cvičení ještě v obýváku 
hraji, syn přes dveře přeje dobrou 
noc. Když jdu za chvilku kolem 
jeho ložnice, už spí. Dcera mlátí do 
klávesnice (čti: četuje), já připravuju 
jídlo (sobě k večeři, synovi ke svačině) 
a pokračujeme (s dcerou) v hovoru 
o minulých, dnešních i budoucích 
událostech. Řešíme taky, jak by měl 
nastávající tatínek napsat životopis, 
aby v Praze získal nějaké slušné místo.

Jdu jíst do obýváku a dcera zatím 
chatuje (čti: mlátí do klávesnice, 
ale to už pozorný čtenář ví).

Dcera vyklízí myčku, která zatím 
stačila domýt, já věším prádlo, 
protože ta mrcha pračka už je taky 
hotová (finančně nehonorované
podíly na běhu domácnosti). 

Dcera jde spát a ještě než odpluje 
do své ložnice, dávám jí e-mail 
s nabídkou víkendových seminářů, 
které by ji třeba mohly zajímat.

Usedám k opuštěnému počítači v ku-
chyni, otvírám lednici a láhev Kilkenny 
Irish Beer (from Guinness) a píšu tyto 
řádky (čti: mlátím do klávesnice). 

A teď už také odcházím spát.

C. F.

Zdroj: seriál LOMu „Jeden den otce“ 

Co dobrého jsem jako otec 
získal od svého táty?

 Když se tak pozoruju, dělám stejné 
chyby jako on. Snažím se ale dělat 
stejně i ty dobré věci. Jen se obávám, 
že mě jich nestihl naučit dost. 
Bohužel už se ho na další nezeptám.

 Smysl pro spravedlnost. Pro čest. 
To, že přiznat chybu a pokusit se 
ji napravit není nic babského. Že 
je dobré klást si otázky po smyslu 
života a bytí, i když to bolí. Že 
některé věci holt chlap v „zájmu 
vyššího principu“ musí udělat, 
i když dopady budou bolestné.

 Spoustu životního moudra. Naučil 
mě zdravit a děkovat. Jak se postavit 
k práci a nebát se jí. Po tátovi jsem 
také podědil vztah k poezii a literatu-
ře i k suchému anglickému humoru. 

 Smysl pro humor, neustálý zájem 
o nové věci, snahu neustrnout na 
jednom místě. Neschopnost nudit 
se. Schopnost spolehnout se sám na 
sebe. Nutnost vidět věci v souvis-
lostech. Nejdůležitější odstrašující 
příklad na celý život (nemyslím to 
v nadsázce, jsem za něj moc rád).

 Tak to by mě opravdu taky zajímalo.

Proč jsem rád otcem?

 Hřeje mě vědomí, že se doma 
někdo těší, až přijdu domů. Děti, 
abych s nimi „dělal blbiny“, 
a žena, abych ji vystřídal.

 Nikdy mě nenapadlo, že bych nad 
tím měl přemýšlet. Beru to jako 
nejpřirozenější věc na světě. Ale 
když už – znáte krásnější pocit, než 
když zaklepete na domovní dveře 
a ten prcek vám přiběhne otevřít 
a huláká u toho „táta, táta“?

 Užívám si tajemství života, jsem ve 
spojení s někým, kdo mne potřebuje, 
naplňuje to můj život, jsem blíž 
svojí ženě… ale to jsou jenom slova 
a těmi se to plně vyjádřit nedá.

 Rodičovství je jednou ze základních 
přirozených rolí v lidském životě 
a já se rád chovám přirozeně. Děti 
vnášejí do mého života svázaného 
společenskými konvencemi potřeb-
ný chaos. Pomáhají mi nalézt mé 
místo v prostoru a čase. I v útlém 
věku mi jsou důstojnými partnery. 
Jsem rád sám sebou, tedy i otcem.

 Být otcem je jednou z mála věcí na 
světě, která má opravdový smysl. 
Je v tom radost i starost, ale pře-
devším veliké pouto, které ničím 
nahradíte. To se prostě musí prožít. 

10—11

Tip
Navštivte diskusní fórum 
LOMu Táto, jak na to? 
Potkáte tady jiné otce 
a můžete se ptát i odpovídat. 
Vstup přes www.ilom.cz

→
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Co mi to dává 
a bere být otcem?

 Dává mi to energii do života, rád se 
vracím domů a neustále myslím 
na to, že je někde někdo, komu 
na mě záleží a kdo je rád, když se 
vrátím domů. „Bere“ mi to volný 
čas, který ale investuji se srdcem 
do svých dětí, občas jen s vypětím 
sil dokážeme děti večer uložit, 
ale více dostávám, než ztrácím.

 Kromě spousty jiného mi otcovství 
dává smysl, víru v budoucnost 
a pocit hrdosti (tedy alespoň větši-
nou). Co bere? Vlastně nebere nic. 
To, co do dětí vkládáme, je investice 
do budoucnosti. Záleží jen na nás, 
co a jak dobře investujeme.

 Být otcem mi umožnilo dospět. 
Otcovství mi bere volný čas 
a možnost být jeho pánem, 
nicméně právě boj s těmito 
projevy sobectví mě obohatil.

 Každou novou věc, co se dcera 
naučí, nové slovo, co řekne, mě 
velice těší a mám z toho velikou 
radost. Naopak jsem ztratil 
bezstarostnost – dobrovolně.

 Dává odpovědnost, trpělivost, pocit 
absolutního štěstí, únavu. Možnost 
dívat se na večerníček a pohádky 
(zvlášť kreslené) a nepřipadat 
si blbě. Bere: svobodu, volnost, 
čas, spánek, klid a kus postele.

Co mohu jako otec 
nabídnout svým dětem?

 Lásku, zkušenosti, znalosti. Naučit 
je, jak v životě vycházet s ostatními, 
jak se probíjet životem, kde mohou 
získat a kde ztratit. Naučit je, jak se 
mají chovat k druhým, jak respekto-
vat jeden druhého, přijímat názory 
jiných a nebát se prosadit ten svůj.

 Kořeny a křídla. To kdyby se mi 
dobře povedlo, jsem spokojený. 

 Doufám, že to nejlepší, co dokážu. 
Naučit je, co je na světě důležité, 
co důležitější a co nejdůležitější. 
Ukázat jim, jaký život je a jaký být 
může, když budou sami chtít.

 Podat pomocnou ruku v době, 
kdy ji budou potřebovat, být 
pro ně a dát jim, co potřebují. 

 Vylézt s nimi po žebříku na střechu, 
vyrazit do ulic na průzkumy, ukázat 
jim, jak se míchá malta a jak to 
vypadá, když mám maminku rád.

Zdroj: anketa o otcovství v rámci společné 
kampaně Sítě mateřských center a LOMu 

„Táta dneska frčí“ v roce 2007  

Otcovská láska

Když se zeptáte dospělých žen a mužů, 
co je otec naučil o lásce, půlka z nich 
odpoví, že NIC. Ostatní řeknou:

– Nevyjadřovat city, být stále silný.

– Že je fajn.

– Že když mám někoho ráda, tak 
mu to mám říct hned, a ne s tím 
čekat až na smrtelnou postel.

– Že nemám být sám!

– O lásce otec nemluvil, ale vím, že 
nás děti měl rád a vážil si nás.

– Všechno jednou vyprchá a pomine!

Jedna odpověď ale byla nadějná spíše 
doufám, že mne láska něco naučí 
o mém otci.

Zdroj: anketa na jedné LOMí 
akci v roce 2007

Tip
Už nevíte, co s nimi a jak 
na ně? Pošlete svůj dotaz do 
internetové poradny LOMu 
na adresu info@ilom.cz



Muži a výchova synů 
Výchova není jen příjemná, zvlášť když 
dáváme svým synům hranice a učíme je 
zacházet s vlastní silou. 
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Syn, otec 
a jejich nezdar 

Mám rád pohádky. Kdykoli jsem je po-
slouchal a četl, ať dětem nebo sobě, v mé 
fantazii se odehrával napínavý příběh. 
Zpravidla skončil takzvaně dobře. Po-
kud ne, padl na mne smutek a ozvala se 
nejistota. Ano, Andersen. Také pohádky 
z jiných kontinentů, třeba z Afriky. Ale 
i domácí provenience. Kniha „Nejstarší 
české pohádky“ (Argo, Praha: 2001) 
obsahuje příběhy, které se většinou 
dějí mimo obvyklé schéma dobro/zlo. 
Jsou jadrné; směřují k jádru. Jeden starý 
příběh mě coby muže znepokojuje…

Nezdárný syn 
Jak se vypravuje, žil kdysi muž, který 
ze všeho nejraději vysedával v hos-
půdkách a hernách. Horší ale bylo, že 
tam s sebou vodil i svého synka. Když 
chlapec poodrostl, byl už tak uvyklý 
kostkám a životu v krčmách, že bys 
ho odtud nevytáhl ani párem koní. 
A když mu scházely peníze do hry, 
jal se krásti. Nejdřív okradl otce a pak 
sousedy. Ale otec ho přísně nepotrestal, 
jenom ho po dobrém napomínal.

Syn nedal nic na ty domluvy: sklouz-
ly po něm jako po huse voda.

A tak se stalo, že když dospěl v muže, 
byl přistižen při krádeži – jednou 
a podruhé. Otec poobakrát nahradil 
škodu a zachránil ho před šibenicí. 

Potom byl nezdara chycen potřetí, 
a tentokrát už neušel soudu. Když 
ho pak vedli na popraviště, prosil 
proboha, aby mu přivedli otce. Ten 
přišel plačky a syn ho poprosil, aby ho 

→
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políbil a prominul mu, čím se na něm 
provinil. I objal ho otec, ale syn, místo 
aby vyčkal jeho políbení, zahryzl se 
mu do obličeje tak, že mu ukousl nos.

Když ho přítomní kárali za ten čin 
a připomínali mu, že ho otec dvakrát 
zachránil před oprátkou tím, že za něho 
složil peníze, a že by to byl rád udělal 
i potřetí, kdyby mohl, odpověděl syn: 
„Stalo se mu dobře a po právu, neboť 
on zavinil, že skončím na šibenici. On 
totiž dopustil, abych odmalička žil 
podle své vůle, a nikdy mě nepotrestal 
za prohřešky, jichž jsem se dopustil.“

Zde pohádka končí. Jasný konec však 
nemá. Jasné není nejen to, s kým 
souhlasit, ale ani to, s kým se ztotožnit. 
Mně osobně příběh střídavě evokoval 
otcovskou i synovskou zkušenost. 
Každý z těch dvou utrpěl nezdar. Navíc 
se nezdařil jejich vzájemný vztah 
– vztah otce a syna a ovšem i vztah 
dvou mužů. Tvořili ho závislý slaboch 
a agresor bez citu. Dvě doplňující se 
postavy ze země mužských stínů.

Co si o tom myslet? Divná pohádka. 
Napínavá a nedokončená. Před spaním 
bych ji nečetl ani neposlouchal. Ledaže 
bych si chtěl nechat zdát, jak to bylo dál. 

Zdroj: Martin Jára, časopis Aperio 3/2007

Aby se z chlapce stal muž 
aneb agrese v životě muže

 „Agresivita je postojem k životu, který 
burcuje, aktivizuje a motivuje. (…) 
Správná míra agresivity za příhodných 
okolností znamená polovinu úkolu.“ 
(Moore, R., Gillette, D. Král, válečník, 
kouzelník, milovník, Praha: Nakla-
datelství Lidové noviny 2001, s. 70) 

Nabízí se otázka: Není možné a správné 
pro uspokojení svých potřeb vždy volit 
jiné než agresivní jednání? Proč sahat 
k použití agresivity, nebylo by lepší se 
jí vyhnout? Ano, často a možná i vět-
šinou to možné a vhodné je. V mnoha 
situacích je efektivnější užít vyjedná-
vání, domluvu a kooperaci. Přesto se 
domnívám, že jsou situace, kdy agrese 
má svůj smysl a opodstatnění. 

Ano, agrese může být nebezpečná. Jde 
nám ale o potlačení a zbavení se agrese, 
nebo o její účelné využití? Problémem 
je síla nezvládaná, užívaná „bez ohledu 
na druhé“, nikoli síla užívaná s roz-
myslem, vědomím a odpovědností.

Schopnost prosadit se 
a něco vykonat
Užití agrese u mužů se objevuje 
v mnoha pohádkách a mýtech. Agrese 
je zde často vnímána jako zdroj síly 
a energie mužů a jako energie důležitá 
pro naplnění různých potřeb a cílů. 
Pohání vnitřní archetyp válečníka, 
který muži umožňuje rozhodně jednat 
a za své jednání převzít odpovědnost. 

Tuto energii mohou muži dobře 
užívat (nebo zneužívat, popřípadě 
se jim jí může nedostávat) kdekoli 
v životě – v rodině, občanském 
životě, práci, sportu atp. Agresivita 
je z tohoto úhlu pohledu vnímána 
jako energie, která umožňuje přímý 
pohyb vpřed – něco udělat, vykonat, 
dotáhnout, změnit, prosadit, dokončit. 

Chránit sebe sama
Tuto energii mají muži v sobě a je na 
nich, zda a jak ji použijí. Je to agresivita, 
která je nutná k obraně, vymezení 
hranic, k zajištění osobního bezpečí 
a s ním spojeného pocitu jistoty. 

Eldredge popisuje situaci, kdy jeho 
syna jiný chlapec šikanoval – třeba 
ho shodil na hřišti na zem. Syn se 
nebránil. Když to Eldredge, který je 
mimochodem křesťan, zjistil, řekl 
svému synovi: „Blaine, podívej se na mě. 
Až do tebe ten náfuka příště strčí, chci, 
abys vstal (…) a abys mu jednu ubalil. 
Co největší silou.“ Po Blainově tváři se 
rozlila rozpačitá radost. A pak se usmál. 
(Eldredge, J.: Pozor, srdce muže! Praha: 
Návrat domů 2005., s. 71) Autor se sám 
diví, co se děje: „Pane na nebi – jak mu 
můžu radit něco takového? A jak to, 
že z toho má takovou radost? Proč to 
některé z vás potěšilo, zatímco jiní jste 
se zhrozili?“ A je přesvědčen, že pro 
chlapce je naprosto nutné, aby se uměl 
ubránit násilí, jemuž je vystaven: „To, 
jak se má chlapec se svou silou naučit 
zacházet, ho přece nenaučíme tak, že 
mu ji vezmeme. (…) Dospěje, aniž by se 
dozvěděl, jak si stát na svém, a nezjistí, 
jestli je vůbec mužem.“ (Eldredge, s. 72) 

Poznat svou agresivitu
Aby chlapec mohl zjistit, jaká je 
jeho agresivita, musí mít možnost 
svoji agresivitu zažívat, zkoumat 
a experimentovat s ní. Smyslem 
tohoto zkoumání je poznat její kladné 
a záporné stránky, možnosti a meze. 
Podle mě je toto zkoumání cestou 
k dospělosti, neboť tak se ne-vědomý 
a ne-odpovědný chlapec stává vě-
domým a odpovědným mužem. 

Tip
Pokud si chcete přečíst 
o roli otce ve vývoji syna 
víc, přečtěte si knihu 
Biddulph, S. Výchova kluků. 
(Praha: Portál, 2006)

→



Jak zkoumat agresivitu?
– Hrát hry a zažívat aktivity, při 

kterých chlapec může pociťovat 
svou sílu i její hranice, jakož 
i sílu a hranice druhých.

– Zdolávat různé překážky, řešit různé 
fyzicky i psychicky náročné úkoly.

– Mluvit o tom, jaké pocity tyto 
aktivity a situace přinášejí a jaké 
to je být silný a agresivní. 

– Učit se naslouchat druhým 
a vnímat jejich pocity sou-
visející s účinky agrese. 

– Při tom všem mít možnost za-
žívat a rozvíjet kontakt a dialog 
s dospělými muži (otec, strýcové, 
trenéři různých sportů atp.).

Situace, kdy chlapci mohou prožívat 
a zkoumat agresivitu, mohou být 
velmi různorodé. Mohou se dít 
v reálném světě i na pomezí reálné 
situace a hry: různé boje a souboje, 
praní, šermování, sportovní utkání, 
závody – zkrátka hry, při nichž je možné 
zvítězit i prohrát, ale i různé náročné 
výkony typu lezení po skalách a dále 
symbolické hry na hrdiny v přírodě.

Agrese chlapce přirozeně fascinuje a ak-
tivitám, které ji obsahují, se rádi věnují. 

Agresivita u mužů je fenomén, 
který má problematické i pozitivní 
stránky. Je ale důležitým prostředkem 
k uspokojování potřeb a skrývá v sobě 
sílu, kterou muži potřebují pro své 
jednání. Problémem není agrese 
sama, ale její neznalost a následná 
neschopnost zacházet s ní odpovědně. 
Porozumění vlastní agresi je nezbytné 
pro rozvoj a zvládání mnoha komu-
nikačních a sociálních kompetencí. 

Zdroj: Michal Vybíral, časopis Aperio 3/2007

Jak na agresi 
„malých mužů“ 

1) Nejdřív prozkoumejte svou vlast-
ní agresi a respektujte ji: Kdy a za 
jakých okolností ve svém životě 
býváte agresivní? Kdy se bráníte? 
A kdy útočíte? Čeho chcete do-
sáhnout, když jste agresivní? Co 
víte o své agresi? Jak jí rozumíte?

2) Pokud se setkáte s agresí u dětí, 
zamezte jejím nebezpečným 
projevům a dejte dětem prostor, 
aby mohly poznat, jak svou 
agresivitu užívají a jaké potřeby 
se za jejími projevy skrývají. 

3) Věnujte agresi pozornost v běž-
ném životě, mluvte o ní, učte děti 
i sebe samé s ní aktivně zacházet. 

4) Zkuste tato doporučení realizovat 
energicky, ne-li občas i agresivně.

Zdroj: Michal Vybíral, časopis Aperio 3/2007

Tip
Hledáte svůj výchovný styl? 
Přijďte na seminář LOMu pro 
muže Ideální otec? Informace: 
www.tatojaknato.cz

Tip
Chcete se svým synem 
navázat kontakt? Zkuste 
akci LOMu Když táta nedělá 
– dobrodružnoou výpravu 
plnou bojových, pátracích 
a kreativních her. Informace: 
www.tatojaknato.cz
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Otcovské nebe
aneb jak se pozná dobrý táta 

Má moc práce a málo zájmu o děti. 

Nedokáže dávat lásku. 

Je za matku. 

Myslí na sebe moc nebo málo. 

Něco děti učí a předává jim 
lásku k přírodě a úctu k práci. 

Je protiváhou matky a ctí 
rovnoprávnost mužů a žen.

Otcovské peklo
aneb co tátu degraduje 

Je tvrdý, pedantický, nebo 
měkký a rozbředlý. 

Vnucuje svůj názor 
a hodnotí druhé. 

Rezignoval na mužskou roli.

Podlehl strachu o své dítě.

Snaží se být ideálním otcem. 

Zdroj: workshop Ideální otec? 

na Tátafestu v roce 2008 

Má svoje hobby. 

Připravuje své děti na život.

Má zájem o děti, je často 
s nimi a rozumí jim. 

Dává dětem lásku, oporu, bezpečí 
a jistotu a v případě potřeby azyl. 

Je férový, cílevědomý a pracovitý, 
umí používat svoji sílu.

→→RaTATA



Otec z pohledu dětí
Máme je rádi, chráníme je, učíme a vychováváme. 
Ale ptáme se jich, co od nás potřebují 
a co k nám cítí? 

Literární soutěž

Ahoj tati!

Zrovna jsem ti chtěla napsat a uvědo-
mila jsem si, že je to blbost, protože se 
uvidíme už tento víkend. Ale pak jsem 
si řekla, že ti ten dopis napíšu, protože 
bych ti to nedokázala říct do očí. 

A myslím si, že bys na mě neměl moc 
času, protože co jsem zpozorovala, tak 
teď poslední dobou moc času nemáš. 
Když ti to nedokážu říct z očí do očí, tak 
mi pak zbývá jediná možnost – napsat 
ti dopis. V tomto prvním a doufám, 
že posledním dopise bych ti chtěla 
poděkovat a zároveň se omluvit za mě 

a za mého bratra, jak se k tobě občas 
chováme a že ti moc nepomáháme, 
když víme, že toho máš poslední dobou 
moc. Vím, že to s námi nemáš moc 
jednoduché. Sám se staráš o tři děti 
a svoji manželku. Myslím si, že ti to 
také neulehčujeme tím, že s tvojí novou 
manželkou si moc nerozumíme a nemá-
me ji dvakrát v lásce. Možná je to tím, 
že ji skoro vůbec neznáme, anebo je to 
tím, že jsme si nepadli dvakrát do noty. 

Skoro na začátku tohoto dopisu jsem 
ti psala, že bych ti také chtěla podě-
kovat. Takže teď k tomu poděkování. 

Chtěla jsem ti poděkovat nejen za 
sebe, ale i za své bratry, kteří ti to 
nedokážou říct nebo aspoň napsat. 
Chci ti poděkovat za to, jak se k nám 
chováš, a také za to, jak se o nás staráš, 
když ti to dvakrát neulehčujeme 
a máš toho poslední dobou moc.

Doufám, že si uděláš čas si tento 
docela osobní dopis přečíst a že by sis 
někdy udělal čas také na mě a mohli 
bychom si o tom společně popovídat.

Tvoje dcera Katka
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Táta je inženýr. Někdo by si myslel, 
že inženýři nemají čas na rodinu, ale 
nevím, jak to je, ale můj táta na nás 
čas má. Je to dvaačtyřicetiletý muž 
vysoké postavy a průměrné váhy. 
Za všech okolností je v pohodě a nic 
ho nerozruší. Jezdím s ním na různá 
kempování po celých Čechách. I když 
z jedné strany míří na auto nebo 
stan, ve kterém spíme, tisíce komárů 
a z druhé tisíce much, je stále v klidu.

Zažili jsme toho spolu tolik. Byli 
jsme různě výletovat, na dovole-
ných všude možně a pravidelně 
jezdíme každou zimu lyžovat.

Své děti učí gentlemanství a slušnému 
vyjadřování a chování. Na nikoho 
nepoužívá sprosté nadávky.

Umí hovořit pěti jazyky, a to česky, 
slovensky, anglicky, rusky a německy.

Ale dost už o něm, teď vám 
řeknu něco o jeho cestách se 
mnou a prožitých zážitcích.

Kdybych tátu neměl, neuměl 
bych si život představit. Kdo by 
se mnou jezdil na výlety?

Jezdíme s tátou každý rok po hra-
dech a zámcích. Poznal jsem toho 
s ním opravdu moc. Navštívil jsem 
s ním plzeňskou Zoo, Prahu, různá 
divadla a kulturní hry a akce.

Učím se s ním němčinu, angličtinu, 
matiku a jiné předměty. Do všeho šel 
s rozvahou a dobrým úmyslem. Je 
to prostě taková rodinná hlavička.

Například tento rok jsme projeli 
jihozápadní Čechy kolem Plzně. 
První den jsme spali u nějaké chaty asi 
padesát metrů od jedné vedlejší silnice. 
Dali jsme si dobrou snídani – ovšem 
jsme na to skvěle vybaveni – a večeři. 
Blízko byl potok, a proto jsme tam 
chodili umývat své nohy a nádobí. 
Večer jsme spali v autě. Stan jsme sice 
měli, ale venku bylo moc komárů a jiné 
havěti. Další den jsme spali v penzionu. 

Projeli jsme asi deset zámků a několik 
hradů. Putování jsme si moc užili.

Táta má moc rád hudbu, i když upřímně 
řečeno nějaký super zpěvák to není. 
Pomáhal kdysi v kapele Motorband a tu 
také nyní rád poslouchá. Kdo by řekl, že 
nynější inženýr mohl být rocker s dlou-
hými vlasy. Táta toho zažil už tolik.

Nyní si někdy zaleze do obýváku 
a poddá se křičící hudbě. Je to také 
dobrý matematik a technik. Rodinu 
dokáže plně zabezpečit a s Adélkou 
— to je moje jednoletá sestřička — si 
pořád hraje. Je velmi pozorný a má plno 
kamarádů. S nimi chodí na bowling.

Táta je dobrý sportovec, ale svého 
skrytého sportovního ducha moc 
neprojevuje. To bude asi tím, že na to 
nemá čas. Umí skvěle lyžovat, plavat 
a jezdit na kole. Pokud je to sport, tak 
také dobře řídí. I když někdy trošku 
rychleji. Táta také jezdil na motorce, 
ale to pouze na malém pionýru a po mě 
chce, abych ho zdědil, ale nevím. Mo-
torky moc rád nemám a bál bych se, že 
se ten pionýr s prominutím rozpadne.

Máme tátu všichni moc rádi.

Chci tedy tátovi moc poděkovat za to, že 
když se něco zvrtlo, tak se to snažil dát 
do pořádku, že měl se mnou takovou 
výdrž a že byl velmi tolerantní. Také mu 
chci poděkovat za kuchařské umění, 
které nám každý měsíc prokazoval. Tím 
myslím skvělé bramboráky a jiná jídla. 
Děkuji mu za to, že je tak kamarádský, 
milý a udělá, co komu na očích vidí. 
Děkuji mu též za jeho víru v lidi. Jsem 
moc rád, že se mnou jezdil na výlety 
a měl pro mé někdy trošku špatné 
chování pochopení a že se vždycky 
udobří. Moc mu děkuji, že nemá 
a neudělal si žádné nepřátele a že má 
rád své nadřízené i podřízené. Děkuji, 
že není pyšný a závistivý. Je velmi 
mírumilovný, příjemný a sympatický.
Myslím si, že táta je příkladem všech 
tatínků a že takovýhle má být každý 
rodič. Myslím si, že každý se může 
polepšit a každý by měl dostat novou 
naději. Děti jsou v této době doufám 
rozumné a vědí, že jejich rodič má právo 

je za špatnost potrestat a rodič jim má 
dát novou naději. Od toho tu také rodiče 
jsou, aby měli radost ze svých dětí 
a měli je rádi. Myslím si, že každý rodič 
dokáže milovat, a ne jen můj tatínek. 
A proto bychom se jako děti měli 
slušně chovat k našim rodičům. Dávat 
jim v duši nové šance a najít na nich 
vždy něco, co je bílé a hezké. Myslím 
si, že to rodiče potřebují a chtějí. Měli 
bychom jim vždy za nějakou dobrou 
věc poděkovat, protože to není samo-
zřejmost, že jsou na nás hodní. Proto 
mluvím k dětem i k rodičům – mějte 
se rádi a buďte kamarádi. Myslím si, že 
si to děti i rodiče doopravdy zaslouží. 
Takže děti, zkuste se vžít do vašeho 
rodiče, a rodiče, zkuste se vžít do vašich 
dětí. Uvidíte, jak pak budete vidět svět.

?

Ahoj, tati, dostal jsem jedničku ve škole. 
Vyrostl jsem o deset centimetrů za 
rok a už jsem tě neviděl celý rok. Už 
chodím do páté třídy a je mi už 11. A ne-
mám holku, blbý, viď? A už se na tebe tě-
ším, až pojedu k tobě a dědovi i babičce. 

Dominik

Tati, promiň, že jsem na Tebe byl zlý, 
děkuji Ti za všechno, co pro mě v životě 
děláš. Určitě se někdy musíš stydět za 
moje činy, když posloucháš na mě stíž-
nosti a řeči. Děkuji Ti, že se o mě staráš, 
oceňuji Tvoji lásku, kterou mi dáváš.

Jsi moje hvězda, která v mém srdci bude 
vždy zářit. Jsem Tvůj problémový syn, 
který Tě má rád a bude Tě chránit.

V mém životě jsi stále číslo jedna. 
Děkuji, že jsi mě vychoval, i za ty těžké 
chvíle, kdy jsi při mně stál. Je toho 
strašně moc, co jsi pro mě udělal.

Tati, díky, že jsi mě v životě podržel, 
když mi všichni nadávali. Na svoje děti 
nedáš dopustit a toho si já u Tebe vážím.
Taťko, vždy Tě s sebou nosím v srdci.

Tati, děkuji Ti.
Tomáš
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Milý tati!

Já vím, že není obvyklé, aby děti 
psaly svým rodičům dopis, ale 
přicházíš moc pozdě domů na to, 
abychom spolu mohli mluvit.

Jsem už velká, takže rozumím tomu, že 
jsi buď v práci, nebo dohlížíš na stavbu 
našeho nového domu. Už se těším, až se 
budeme moci přestěhovat do velkého 
prostoru. Dokonce si představuji, 
jak mi zařídíte můj pokojíček! Určitě 
se v něm budu i více učit, uvidíš!

Také Ti chci poděkovat za toho nového 
koně, co mi koupíš. Je úplně jedno, 
jestli bude hnědý nebo černý, ale bude 
náš! Třeba by mohl mít stáj u toho 
nového domu. Dívala bych se na něj 
z pokojíčku. A když bys neměl čas na 
vyjížďku, mohla bych si s ním povídat. 

Mám tě moc ráda, tati! Jen ti to 
asi nedávám dost najevo. A když 
ten kůň nebude, nevadí. Stačí mi, 
když spolu půjdeme na posed do 
lesa a ty mi cestou budeš vyprávět. 
Ale na koni by to asi bylo lepší!

Tvoje Viki

Ahoj tati,

mám za úkol napsat Ti dopis, ale 
i když jsem nad tím dlouho přemýš-
lel, nevím o čem. Možná kdybych 
si zalepil pusu na celé odpoledne, 
nemusel jsem mít teď prázdnou 
stránku místo úkolu... Opravdu mě 
nenapadá nic, co jsem Ti dnes neřekl.

Možná je to důvod Ti poděkovat za 
to, že máš tak velké uši, „abys mě 
lépe slyšela“, a tak velké oči, „abys mě 
lépe viděla“, že si nemusíme psát.

Dík za to, že Tě vidím téměř každý 
den, a když mě něco napadne, tak 
to prostě řeknu (až si někdy říkám, 
že bych si měl koupit nějaký hodně 
spolehlivý filtr mezi mozek a pusu).

Proč psát dopis, když Ti to můžu 
říct?! Vidíš, jak se Ti to vyplatilo, 
teď budeš mít radost, že nevyhazuji 
peníze za poštovní známky.

Napadlo mě, že když mi potřebuješ ob-
čas vynadat, totiž něco hodně nahlas vy-
světlit, v dopisu od Tebe by to bylo pří-
jemnější. Ale to by asi nefungovalo, jak 
Tě znám, zlatá spontánní reakce, viď.

Vypadá to, že až budu něco po-
třebovat, asi se s Tebou zase spíš 
domluvím, než abych psal dopis.

Jo! A chtěl jsem se připomenout: 
„Už jsi mi, prosím tě, spravil ta 
sluchátka?“ Ještě že nemusím čekat, 
až mi odpovíš v nějakém dopisu.

Takže ahoj odpoledne

Tvůj Adam

Tento dopis začnu jeho lepší částí. 
Vlastně bych Ti chtěla moc poděkovat. 
Pro nás všechny jsi udělal strašně 
moc a ještě jistě uděláš. Vím, že to tak 
většinou nevypadá, ale jsem Ti za to 
moc vděčná a mám Tě za to ráda.

Píšu Ti, protože některé věci si nevyjas-
níme, jelikož mě moc neposloucháš, 
a i kdyby, stejně si pořád myslíš to své, 
ostatně jako někteří moji bráškové. 
Tím ti chci říct, abys více vnímal, co 
vlastně říkám. Já vím, že pro chlapy 
je velmi těžké soustředit se na něco, 
co říká žena, ale nerada se důrazně 
opakuji, hlavně když myslím „ne“. 
To se pak naštvu a z toho občas 
vznikají nepříjemný konflikty.

Chtěla bych tě taky seznámit s tím, co 
mě snadno naštve. První a naprosto 
zásadní je, že už mi bude v prosinci 
patnáct. Nelíbí se mi tudíž, když 
občas se mnou zacházíte jako s malým 
dítětem. Uznávám, že v tomto věku 
se často stává, že je v danou chvíli 
výhodnější stát se mladším a v jinou 
být skoro dospělým člověkem. Byla 
bych raději, kdybyste mě brali jako toho 
staršího, protože mám svoje tajem-
ství jiného rázu, než jaká mají třeba 
dvanáctileté holky. A mám svůj život, 
svoje soukromí a nemusíte vědět úplně 
všechno. Taky je dobrý vědět, že v mém 
věku je naprosto normální mít kluka, 
takže mě laskavě přestaňte otravovat 
s imaginárním klukem, kterého jste 
si vymysleli, aby doma nebyla nuda.

Další věc, která mě naštve, je hloupost. 
Někdy doma děláte výjevy (ty jistě 
moc dobře víš, o čem mluvím), které 
se prostě nedají vydržet, a normální 
člověk by to doopravdy nedělal, je to 
nad moje síly a leze mi to na nervy. 
A úplně nejhorší je, pokud to děláte 
schválně a chcete mě tím naštvat. 

Milý tati, posílám Ti pusu a jsem ráda, 
že ti můžu napsat. Nikdy jsem dopis 
nepsala, a proto jsem ráda. Chodím 
se koukat na fotbal jako Ty. Děkuji 
Ti za tu koloběžku. Moc se mi líbí. 
Pořád chodím za králíčkem, krmím 
ho a uklízím mu domov. Také máme 
nabarvený dům oranžovou barvou.

Zdraví Tě Aneta

→
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Další mě momentálně nenapadá, ale to 
je jedno, protože Ti to můžu říct kdy-
koliv, i když se moc často nevídáme, 
přestože bydlíme pod jednou střechou.

A ještě než ztratím myšlenku, bych 
chtěla Tebe i mámu o něco požádat, asi 
to bude znít zvláštně a možná si budete 
myslet, že to já nejsem normální. Pokud 
si vzpomeneš, mluvila jsem o tom, 
že bych byla ráda, kdybyste se mnou 
zacházeli vzhledem k mému věku. 
Nechte mě občas užít si svoje problémy 
a vyřešit si je. Jen ať si to pěkně užiju, 
když jsem si to způsobila. Nemusíte 
mi taky desetkrát opakovat, že nemám 
něco dělat, aby se mi nic nestalo. Je to 
asi to samé, jako když dítěti řekneš: 
„Nesahej na to, je to horký a spálíš se.“ 
Stejně si sáhne a až tehdy si to zapama-
tuje. Nechte mě taky občas se „spálit“, 
protože do smrti mě nebudete moct 
hlídat a říkat „tohle ne a tohle jo“. Prostě 
si na to potřebuju zvyknout. Až budu 
ještě starší, tak to půjde mnohem hůře.

Nakonec ještě trochu toho dobrého. 
Jseš dobrej táta, občas je to s tebou 
k nevydržení, ale každej máme svoje 
chyby. Přesto si však zachovej své 
dobré jádro neporušené a pečuj o ně. 
A žiješ jen jednou, tak si to užij, to 
samozřejmě platí pro všechny, kteří 
budou tento dopis číst. I pro paní 
učitelku, která nám tento úkol zadala, 
jinak bych to nikdy nepsala. A už 
úplně na konec – mám tě ráda, tati.

Tvá jediná dcera Jana

Zdroj: literární soutěž LOMu 
„Píšu Ti, tati…“ pro studentky 

a studenty ve věku od 10 do 16 let

Jaký je tvůj táta? 
Co na něm obdivuješ, 
co se ti na něm líbí? 

Péče a vztahy v rodině
— Chodí se mnou na plovárnu 

a vozí nás na dovolenou.
— Dává mi kapesné.
— Dokáže mi poradit a můžu 

se na něj spolehnout.
— Že mi pomáhá zlepšo-

vat se a chválí mě.
— Dokáže mě vyslechnout.
— Když něco provedu, tak 

to hodí za hlavu.
— I když tráví většinu času v práci, 

dokáže si udělat čas i na nás.
— Nevlastní otec – bere mě 

jako svou vlastní.
— Vždycky mě vyslechne.

Vzhled a fyzická zdatnost
— Dobře vypadá, nosí moderní 

oblečení.
— Je dobrý sportovec.
— Má rád moderní styl.

Mimo jiné
— Můj táta je super!

Vlastnosti
—  Je hodný a je s ním sranda.
— Je vstřícný a dělá kompromisy.
— Je tolerantní.
— Je spravedlivý.
— Nestará se o to, co si 

o něm myslí ostatní.
— Že se všude dostane 

a lidi ho obdivují.
—  Má rád pořádek.
—  Umí jednat s lidmi.
— Trpělivost a pevné nervy.
— Je si jistý sám sebou.
— Když něco řekne, tak to splní.
— Je chytrý.
— Jde vždy za tím, za čím 

chce. Je důsledný.
— Jeho klidný hlas a postoj k člověku.
— Pracovitost, štědrost a slušné 

jednání. Je to čestný člověk.

Dovednosti
— Že přečetl tolik knih a že 

kreslí tak hezké domy.
— Obdivuju, jak všechno stíhá 

a má o všem přehled.
— Dokáže vydělat peníze.
— Obdivuju na něm, jak všechno umí.
— Že udělal střední i vejšku.

→→RaTATA
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Co ti na tátovi vadí?

Péče a vztahy v rodině
— Je moc v práci.
— To, že se rozešel s mojí mámou.
— Nechce mi koupit minibajk 

a musím chodit na jeho koncerty.
— Chlastá a chodí domů pozdě.
— Je s jinou ženou a o její děti 

se stará víc než o mě.
— Pořád si myslí, že jsem malá.
— Že od něj občas dostanu zaracha.
— Nadává na mě.
— Pomlouvá mámu a roznáší o ní 

nesmysly.
— Že mu pořád zvoní mobil 

a on musí něco vyřizovat.
— Že si našel novou přítelkyni.
— Že dokázal 3 roky žít dva životy 

a lhát mně i mámě.
— Že je často v zahraničí.
— Mluví se mnou jako s dítětem.
— Že dělá rozdíly mezi mnou 

a sourozenci.
— Že opustil mámu, když mi bylo osm.
— Není schopný doma s ničím pomoci.

Vzhled a fyzická zdatnost
— Je tlustej. 
— Je strašně línej.

Jaké věci děláš 
jenom s ním?

Vlastnosti
— Lehko se naštve a nechá 

se vyprovokovat.
— Je náladový.
— Je silný katolík a někdy 

nespravedlivý.
— Někdy se chová namyšleně, a když 

je unavený, často se vzteká.
— Je agresivní a neumí přiznat chyby.
— Je drzý a buzeruje.
— Nezodpovědnost.
— Rozzlobí se kvůli kravinám.
— Není moc ohleduplný.
— Rychle se vytočí a neumí 

přiznat vlastní chybu.
— Někdy je moc zásadovej.
— Neumí se zastat a nikdy 

nepřizná vlastní vinu.
— Upřímně řečeno, je to 

sobec, kterej lže.
— Neumí vycházet s lidmi.
— Respektuje jen svoje zásady.
— Když se rozčílí, cítím se nesvůj.
— Má o mě přehnaný strach.

Dovednosti
— Někdy je nepořádný.
— Že chce mít všechno nej-

lepší a je netrpělivý.
— Občas se cítí moc důležitý a poučuje.
— Když se mu něco nepovede, 

svalí to na mě.
— Pořád uklízí.

Sport, boj, turistika
— Pereme se (na výletě, v ložnici...).
— Jezdí se mnou na tréninky a zápasy.
— Chodím plavat.
— Na hory, do bazénu, na výlety…
— Chodíme na procházky.
— Chytám ryby, jezdím 

na lyže a stanovat.
— Střílím ze vzduchovky.
— Sledování sportů.
— Jezdím na kole.
— Koukám na F1.
— Slaňujeme.
— Jezdíme na vodu.
— Střílím ze vzduchovky, pistole, 

kuše.

Kultura
— Chodíme do kina.
— Hrajem na kytaru.

Učení
— Dělá mi referáty.
— Pomáhá mi s matikou, fyzikou.
— Učí mě vařit.

Práce, úřady, nákupy 
— Vyrábíme zbraně a dřevěné věci.
— Pomáhám mu v práci.
— Stěhovali jsme a pokládali podlahu.
— Vyřizujeme spolu různé věci 

(zařízení občanky apod.).
— Kupuju dárky.
— Opravuju kolo.
— Kopu jámu.
— Natírám na chalupě králíkárnu.
— Jezdíme nakupovat.
— Stavíme stodolu.

Motorismus
— Jezdím s ním na motorce, 

bavím se s ním o autech.
— Jezdíme na čtyřkolce.

Mimo jiné
— Píšu si s ním dopisy.
— Hádáme se, jinak nic.
— Večeřím.
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Jak se o tebe 
táta stará? 

Jakého bys chtěla 
tátu svých dětí?

Jak ti s tátou je?
Materiální podpora a péče
— Skoro všechno mi platí, vozí 

mě, ale jinak se starat nemůže, 
protože se mnou nežije.

— Vozí mě autem.
— Stará se, abych měl, co chci.
— Platí alimenty.
— Vaří mi.
— Vozí mě do školy, pomáhá mi s úkoly.
— Kupuje mi věci.
— Nakupujeme v modelech 

a stavíme kolejiště.

Psychická podpora a péče
— Když udělám něco špatného, řekne, 

že by to v mém věku možná taky 
udělal.

— Stará se, aby se mi nic zlého nestalo.
— Hlídá, chrání.
— Chce, abych byla slušně vychovaná.

Mimo jiné
— Staral se do pěti let, pak nevím.
— Když byla máma nemocná, 

dokázal dělat všechno za ni.
— Jsem s ním málo, nebydlíme spolu.
— Bral mě na pískoviště. Teď už se moc 

nestará, protože si myslí, že jsem 
velká, a upřímně, mně to nevadí.

Jaký bys chtěl 
být táta? 
— Chtěl bych si s dětmi hodně 

hrát a prát se s nimi.
— Chtěl bych pro děti mít hodně peněz.
— Chtěl bych být hodný táta.
— Chtěl bych, aby měly 

všechno, co potřebují.
— Jako můj táta.
— Snažil bych se být lepší 

táta, než je ten můj.
— Chtěl bych svým dětem 

naslouchat a mít je rád.

— Neměl by pít a kouřit.
— Upřímný, laskavý, baráček 

a dvě auta – IDEÁL.
— Měl by být obětavý a vstřícný. Věrný.
— Energický, vtipný, tolerantní, měl 

by mít rád děti a vážit si jich.
— Přísný, abych já byla za tu 

hodnou maminku.
— Abychom se o něj mohli 

opřít. Měl by být autorita.
— Měli bychom se společně 

rozhodovat.

Co si podle tebe 
o tobě tvůj táta 
myslí?
— Že jsem prdlá a nepozorná.
— Že jsem ideální dcera.
— Že bych měl na víc.
— Je šťastný, že jsem potápěč.
— Že jsem chytrá.
— Že jsem spolehlivá.
— Asi má výčitky.
— Že nejsem žádný andílek.
— Že nejsem namyšlená pipka.
— Že jsem hroznej neřád 

a někdy ho neposlouchám.
— Že jsem naprostej blbeček a umím 

jedině kouřit a chlastat.
— Že jsem magor a puberťák.
— No, to kdybych věděl...
— Že jsem rozmazlená hezká holka.
— Že jsem hodná a dobrosrdečná.
— Že jsem jeho malá holčička.
— Že jsem nevychovanej spratek, 

a já mu to úspěšně dokazuju.
— Několikrát jsem ho zklamala, 

ale dokážu se postarat.
— Že jsem génius.
— Že ho mám ráda a vážím si ho.
— Že jsem strašnej flegmouš.
— Že jsem jeho syn.

— Cítím se s ním dobře, protože 
je to stejný puberťák jako já.

— Je mi s ním dobře, protože ho 
mám ráda.

— Není mi s ním moc dobře. Když 
nemusím, tak se s ním nebavím.

— Když je střízlivej, tak je fajn.
— Když se naši rozváděli, bylo 

mi s ním špatně, protože se mi 
snažil pořád něco namlouvat.

— Cítím se divně. Je lepší, když 
spolu mluvíme po telefonu, než 
když jsme v jedné místnosti.

— S tátou se cítím v bezpečí 
a nikdy ne nudně.

— Cítím se s ním nepřirozeně, 
stále si musím na něco hrát 
a podřizovat se mu.

— Tak divně nejistá... Ale jinak nor-
málně. Je to přece můj táta, ne?

— Nijak, jako vzduch – prostě 
divně. Myslím, že mě má rád, 
ale neumí to dát najevo.

Zdroj: anketa Otcové očima dětí, kterou 
LOM provedl v roce 2007 v 8. a 9. třídách 
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Muži a rodokmen
Zájem o rodinu se u mužů často kombinuje s pátráním 
po předcích a tradici. Rodokmen je dobré hobby. 
A může se stát i důvodem k setkání s vlastními dětmi. 

Žít spolu, ne jen vedle sebe

Každá rodina má své legendy, příběhy 
o tom, jaký kdo byl, co ho v životě 
potkalo veselého nebo tragického, čím 
se který dědeček nebo babička vymy-
kali z průměru. Přitom si ale málokdy 
uvědomujeme, že nové příběhy se 
v rodinách tvoří s každým novým 
dnem. Co se takhle zastavit, uvědomit 
si, že patříme k sobě, a zamyslet se 
nad tím, proč a čím je právě ta naše 
rodina jedinečná? Z téhle myšlenky 
vznikla dílna s názvem Rodinné mapy.

Posvátný čas
pro rodinu

Manželé Pavla a Michal Vybíralovi 
jsou oba původně pedagogové, a tak 
jim připadá docela přirozené vymýšlet 
si hravé víkendové a prázdninové 
dílny pro rodiny s dětmi. Začali 
s tím v době, kdy byla jejich dcera 
ještě malá, protože jim podobné akce 
chyběly. Dnes je Bětce už třináct let 
a jejímu bráškovi Matějovi osm. 

„Tuším v roce 1999 jsme s Pavlou začali 
s cyklem nazvaným ‚Spolu‘,“ vzpomíná 
Michal Vybíral. „Původní témata našich 
dílen pro rodiny s dětmi zněla ‚Spolu 
se stromy‘, ‚Spolu s kameny‘_ pak jsme 
začali dělat akce s příběhy, připomína-
jící hry na hrdiny typu Dračí doupě. 

Je to čas pro rodinu takzvaně posvátný 
– oproti každodennosti, kdy se v rodině 
řeší, kdo vynese smetí nebo jestli má 
dítě hotové domácí úkoly. Členové 
rodiny se prostřednictvím tématu 
věnují sami sobě a jeden druhému, 
pracují společně v rodinách i odděleně, 
v různě promíchaných skupinách.“
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Zhruba přede dvěma roky dostali nápad 
uspořádat dílnu rodinných map.

Účastníci si v ní uvědomí jedinečnost 
své malé příbuzenské skupinky, 
svého stylu soužití. Kladou si otázky 
jako třeba: jací jsme, co máme spo-
lečného, proč je nám spolu dobře... 
Zvány jsou i děti už od čtyř let a jsou tu 
rovnocennými partnery dospělých. 

Naše zábavná 
rodina
Rodinné mapy jsou jednorázová dílna, 
na které si vytvoříte rodokmen s fotka-
mi, případně rodinnou koláž, a hlavně 
si prožijete příběhy jednotlivých členů 
rodiny a získáte pocit sounáležitosti. 
A co si pod tím máte představit? „Jed-
noduchý začátek zní: představte svou 
rodinu něčím, co je pro vás typické,“ 
popisuje program dílny Michal Vybíral. 
„Můžete to zahrát, můžete to říct... třeba 
pro některou rodinu je typické, že chodí 
každou neděli na golf, někde hrají ping-
-pong, mají doma psy a podobně. Pak 
postupujeme ke složitějším věcem: tak 
například skupina sepíše, co si před-
stavuje pod pojmem ‚rodinná historie‘. 
Zajímavé je, jak se jednotlivé skupiny 
liší – některá uvede třeba svátky, naroze-
niny, Vánoce, jiná vůbec ne a jde to třeba 
po linii ‚dědictví‘, nevěry... Těžištěm 
všeho jsou ale příběhy. Například na po-
slední dílně jsme měli ženu, jejíž babič-
ka byla za komunistů zavřená deset let.“

Důležitou součástí dílny je „čára života“: 
účastníci si na velký kus papíru nakreslí 
časovou osu a na ni vynesou hlavní 
životní události. „Například kdy šli do 
školky, dostali se k moři, kdy se jim na-
rodil sourozenec... zkrátka úplně cokoli, 
co komu přijde důležité. Někdo si uvě-
domí překvapivé věci, třeba že od osmi 
do patnácti let tam nemá zaznamenáno 
nic, ale pak následuje několik let úplně 
nabitých událostmi. Nebo připadnete 

na nějakou nejranější vzpomínku, která 
vám najednou vytane. Krásně se tak 
ukazuje, že historie rodiny je vytvořená 
z těchto osobních příběhů lidí.“

Vyrobte si 
rodokmen
Konečně dochází na rodokmeny: 
lidé vědí, že si mají přinést vlastní 
fotky a také fotky svých předků, které 
dokážou sehnat. „Zajímavé bylo, že 
na poslední akci byli tři muži, kteří 
všichni přinesli počítačově zpracovaný 
rodokmen, sahající až do osmnáctého 
nebo sedmnáctého století,“ říká 
Michal Vybíral. „Takto k tomu ještě 
žádná žena nepřistoupila a v tomhle 
asi spočívá největší rozdíl mezi muži 
a ženami, kterého jsem si všiml.“ 

Práce s rodokmeny se však týká hlavně 
těch členů rodiny, na které se ještě 
účastníci dílny pamatují. Rodina společ-
ně vytvoří svůj rodokmen z fotografií
a z nejrůznějších vzpomínek a příběhů, 
na které si kdo vzpomene. „Děti si 
uvědomují, že jsou součástí příběhů 
desítek lidí. Naposledy se příběhy 
týkaly různých památečních před-
mětů, slavných předků nebo předků 
vězněných v koncentračních táborech. 
Příběhy se objevují vážné i humorné. 
Lidé přijdou na věci, které si ještě chtějí 
dohledat, zeptat se na ně starších členů 
rodiny. Jeden muž nám třeba přinesl 
kazetu, na kterou si nezávisle na našem 
workshopu nahrává, co mu odpovídají 
různé prababičky a tetičky, když se 
jich ptá na určité roky jejich života.“

Dušičkový rituál 
Málokdo už dnes objíždí, čistí a zdobí 
na Dušičky hroby svých předků, 
například v naší rodině to provádíme 
jen kvůli mé osmdesátileté matce, která 
na tom lpí. Přitom nám ale podobné 
aktivity – řekla bych meditační 
zastavení – v životě citelně chybí.

„Zatím poslední dílnu jsme dělali na 
Dušičky v Praze v mateřském a ot-
covském centru Nová trojka. A byl to 
skvělý termín,“ vypráví Michal Vybíral. 
„Nabídli jsme symbolickou vzpomínku 
na předky a byla to emočně nesmírně 
silná aktivita, opravdu krásná: v části ro-
dičovského centra jsme vyklidili plochu 
podlahy, položili jsme tam rodokmeny 
na balicím papíře, těch bylo asi šest. 
Pak jsme zhasli a zapalovali jsme za 
každého mrtvého jednu svíčku, a navíc 
jednu symbolicky za ty, o kterých už 
jsme nic nevěděli. Rozzářilo se tam 
možná dvě stě nebo tři sta svíček, a byla 
to síla! I malé děti byly fascinované, 
tohle úplně bez problému vydržely.“

Michal Vybíral připouští, že podobné 
akce mají prvky rituálů, které se 
z našeho života vytratily. „Myslím, 
že lidem asi chybí ten pocit ‚patření 
někam‘. Podle mě je potřebné, aby 
tohle fungovalo, aby se lidé scházeli 
a povídali si příběhy. Netroufám si 
říct, jestli to všechny rodiny stmeluje 
a brání to jejich rozpadu, ale o sobě 
mohu říct, že mi to pomáhá být v rodině 
spokojený. A z mnoha rodin máme 
zprávy, že jim dílny pomohly v otevře-
nější a přímější komunikaci. Myslím, 
že je to preventivně terapeutické.“

→→RaTATA
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Tip
Chcete se vydat do své 
rodinné historie a vzít 
s sebou celou rodinu? 
LOM nabízí seminář 
Rodinné mapy. Informace: 
www.tatojaknato.cz



Rodinná mapa
Vybíralových
Nad fotografiemi si lidé uvědomí třeba
i to, jak jsou podobní svým předkům. 
„Například můj syn je mi tak podobný, 
že když viděl moji fotku z dětství, řekl: 
‚To jsem já… ale co to mám za divný 
kalhoty?‘,“ směje se Michal Vybíral. 

Samozřejmě mě zajímalo, jak asi vypadá 
rodinná mapa Vybíralových. Dozvě-
děla jsem se, že se seznámili počátkem 
devadesátých let při studiu pedagogické 
fakulty. „Pavlu na mně zaujala má 
akčnost a expresivita, mě na Pavle její 
hloubka a určitá tajemnost,“ vysvětluje 
Michal Vybíral, čím se doplňují. A co 
je spojuje? „Společné máme například 
to, že ráno potřebujeme dlouho spát 
a večer rádi ponocujeme, a v současné 
době – i společně s dcerou – velmi 
zaujatě sledujeme seriál Ztraceni. 
V rovině činností se asi nejvíc lišíme 
v tom, že já miluji sport v televizi 
a Pavla sport v televizi nesnáší.“

Také jejich děti mají už dost vyhraněné 
sklony a záliby. „Bětka je společenská, 
chodí mnoho let do skautského oddílu, 
miluje čtení knih (někdy i ve škole 
pod lavicí) a sama ráda píše příběhy. 
Matěj po mně podědil zálibu ve sportu 
aktivním (hraje fotbal a stolní tenis) 
i pasivním a miluje stolní strategické 
hry, které hraje od svých tří let. Stolní 
hry ostatně rádi hrajeme všichni, 
a když se nám podaří se nad nějakou 
z nich sejít, hrajeme ji velmi vášnivě. 
V rodinném životě jsou pro nás také 
důležité společné slavnosti (Vánoce, 
narozeniny, svátky), dovolené (po-
slední dva roky jezdíme do Jeseníků 
na koňskou farmu) a podobně.“

Rozhovor na téma rodinných map mě 
tak trochu roztesknil. Tahle záležitost 
má v sobě něco z pohádkového - „žili 
spolu šťastně až do smrti“… ale přitom 
to máme všichni na dosah. Přimělo 
mě to přemýšlet o své vlastní situaci. 
U nás je nositelkou rodinné soudržnosti 
jednoznačně moje matka a moje děti 
kupodivu ochotně přijímají nejen ritu-
ální dušičkové návštěvy hřbitova, ale 
i nedělní obědy, oslavy Vánoc, naroze-
nin. Babička nám taky nahrála na dikta-
fon vyprávění o tom, jak se její dědeček 
kdysi vypracoval vlastními silami z rol-
níka na podnikatele. Je to jen náhoda, 
že se moje děti začaly pídit po útržcích 
svého rodokmenu? Nebo k tomu doba 
dozrála a je to takzvaně „ve vzduchu“? 

Zdroj: Eva Hauserová, publicistka
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Tip
Pokud si chcete udělat 
rodokmen v elektronické 
podobě, navštivte 
www.rodokmen.com nebo 
rodokmen.webzdarma.cz 
anebo www.myheritage.cz



Den otců 
Kolik dní a nocí průměrný otec věnuje své rodině? 
Za to by mohl dostat jeden svátek. Den otců nemá 
být další oficialitou, ale příležitostí dát si volno a
užít si radost. Tak aspoň LOM myslí svůj Tátafest… 

Tu zahradu nedaleko Parukářky 
v Praze 3 často obývají děti a jejich 
maminky. Tentokrát ale byla plná 
chlapů. Ne, nešlo o převrat. To 
odpoledne se na půdě Integračního 
centra Zahrada konal Tátafest.

Liga otevřených mužů (LOM) si krásné 
prostory centra půjčila a připravila tam 
na jedno odpoledne vše, co by mohlo 
táty zajímat a bavit. Proč? Protože 
mateřstvím a maminkami se zabývá 
kde kdo, často se řeší, zda jsou matky do-
statečně podporovány, ale táty se nikdo 
nezabývá. A tak si LOM řekl, že by bylo 
fajn, kdyby si i chlapi mohli užít své 
rodičovství pospolu, vyřádit se s dětmi 

po svém, inspirovat se jeden od druhé-
ho. A právě k tomu vznikl Tátafest.

„Nechte focení; to je pro žabaře Chlap 
si vyleze na strom pro otvírák,“ 
povzbuzuje mě jedna z koordináto-
rek atrakcí, abych se odvázal.

„Jistě. Když už jsem tady, měl bych si 
to všechno užít,“ odpovídám vlastně už 
jen v duchu, protože rovnou kráčím ke 
stromu. Vylézt na něj je hračka. Aha, ale 
horší je ten otvírák odvázat. Konopný 
provázek se po dešti nechce vzdát uzlíků.

„Zatím jste nejlepší,“ vítá mě pak na 
zemi mladík, co má atrakci na starosti.

„No bodejť, když tam asi zatím nikdo 
nelez,“ odpovídám tentokrát nahlas, 
protože mi to hecování připadá legrační.

Program byl připraven tak, aby tu byly 
aktivity jak pro táty, tak pro děti a pro 
táty s dětmi. Připraveni jsou pomoc-
níci, kteří vysvětlují pravidla her či 
jen pomáhají. Myslí se tu i na hlídání 
dětí pro chvíle, kdy tátové podnikají 
něco, co pro drobotinu není. Hraje 
pěkně vybraná hudba – pouští ji pán 
v pestrobarevném kostýmu, který má 
děti pobavit. Nechybí stánek s pivem 
a klobásami a další s cukrovou vatou. 
S organizací pomáhají jak členové 

Tátafest čili Užij si to, chlape
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a sympatizanti LOMu, tak dobrovol-
nice a dobrovolníci Nové Trojky.

„…prý i pomocné síly měli být původně 
jen muži,“ zaslechnu útržek hovoru.

„No pochopitelně. Před ženama se 
muži přeci jen chovaj jinak, než jen 
mezi sebou a než sami s dětma.“

„Hm. Jenže s něčím takovým jsou 
ochotné pomoct většinou spíš ženy…“ 
Říkám si, že asi ano, ale že na téhle 
akci tedy nic typického není.

Kromě prostoru Integračního centra 
Zahrada využívá LOM pro tuto akci 
dobrovolníků z řad svých přátel 
a taky zkouší spolupráci s rodinným 
a kulturním centrem Nová Trojka. To 
je v mnohém podobné mateřským 
centrům, ale programově se snaží 
sloužit nikoli jen matkám, ale celým 
rodinám. Pro LOM, jak se zdá, ideální 
partner. A Nová Trojka, která se přes 
své úspěchy a množství příznivců snaží 
nezakrnět a hledá nové podněty pro 
oživení své práce, je nejspíš taky ráda.

Vlezu do dveří s nápisem „Zmaluj si svého 
tátu“ a vidím několik strnule sedících chlapů 
v nizoučkých křesílkách. Před každým stojí 
jeho dítě s tělovou pastelkou a matlá mu 
něco na obličej. „Chceš teď zkusit zelenou?,“ 
ptá se holčičky dobrovolnice z Nové Trojky. 
„Mohla bys tátovi tady takhle orámovat 
pusu.“ Podívám se na holčičku a vidím, jak 
úplně září, že si může tatínka totálně zmalo-
vat. Usedám bez protestů. Tohle musí moje 
malá Ema zažít taky. A to netuším, že ještě 
větší štěstí uvidím ve tváři její maminky. 
Nevěděl jsem, že by mě tak ráda zmalovala.

Tátafest má vlastně hlavně inspirační 
a popularizační cíl. Nemůže zajistit 
otcovské vyžití pro všechny chlapy 
s dětmi v zemi. Ale může samou svou 
existencí upozornit na to, že nejen 
matky, ale taky tátové mají svébytnou 
a důležitou životní roli. A že stojí za 
to si jí všimnout a zabývat se jí, aby ze 
svých tátů měly děti co nejvíc a muži 
sami aby se v té roli lépe vyznali a užili 
si ji. Odpoledne plné atrakcí je proto 
zarámováno úvodním seminářem 
(či workshopem, chcete-li) s názvem 

„Ideální otec?“ a závěrečným kon-
certem provokativních písní Jana 
Buriana z alba „Muži jsou křehcí“.

„Řekněme si na úvod, co od toho workshopu 
kdo čekáme,“ vyzývá vlasatý psycholog 
Michal Vybíral nesourodou skupinku nás 
asi sedmi, kteří jsme přišli i na seminář.

„Já chci odejít s jasným, jednoduchým, 
instantním návodem, jak být ideální 
otec,“ odpoví okamžitě muž po mé levici.

Jsem na řadě. – „Eh… Já odpovím. 
Jen mě nechte vydechnout. Musím se 
dostat ze šoku z předřečníkovy odpo-
vědi.“ Teď se teprve jeho napůl vážně 
myšlenému hecu naplno smějeme.

Liga otevřených mužů nepořádá jen 
Tátafest. A nezabývá se jen popularizací. 
Původně šlo o něco silně neveřejného. 
Jádro LOMu tvoří psychologové 
s běžnou terapeutickou praxí. Při 
terapiích začali víc a víc narážet na 
problémy, které souvisejí s měnící se 
rolí muže ve společnosti. Začali se na 
toto téma zaměřovat a záhy zjistili 
jeden z hlavních problémů: zatímco 
ženy své potřeby intenzivně řeší, muži 
své mužské problémy zamlčují – dokud 
není pozdě a nepřerostou jim přes hla-
vu. Tak došli v LOMu k potřebě popula-
rizace „mužské otázky“. Aby muži cítili 
jako legitimní se o svých nejistotách 
otevřeně bavit, aby se ozývali dřív, než 
jim problém definitivně přeroste přes
hlavu. Veselý Tátafest je asi nejvidi-
telnější z těchto akcí. Pořádají se ale 
i diskuse Hranatý stůl, literární soutěž 
pro mládež „Píšu ti, tati…“, výtvarná 
dílna „Namaluj si tatínka!“, kampaň 
„Táta dneska frčí“ a další aktivity.

„Máte jedinečnou příležitost zúčastnit se 
tradiční hry latinskoamerických indiánů 
– boje o péro!“ Michal Vybíral stojí u lanem 
vymezeného kruhu, drží v ruce velké ptačí 
brko a pobízí ostatní, ať neváhají přistoupit. 
„Dva bojovníci vstoupí do kruhu, postaví 
se snožmo, každý si vsune mezi nohy jedno 
ptačí brko a pak se je snaží mezi nohama 
udržet a uzmout soupeři to jeho.“ Muži 
se ostýchají. Zato se do kruhu bez váhání 
hrnou dvě z nejmenších dětí. Michal to 
sice nečekal, ale bez hnutí brvou jim dává 
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pěkná pírka a snaží se jim dát nohy k sobě 
tak, aby pírka držela. Marně. A tak do 
kruhu přece jen vstupují i otcové, aby 
svým dítkům asistovali. Komické výkony 
dětí a Vybíralovo nadšení ale záhy strhne 
všechny. Duel stíhá duel, nejveselejší jsou 
mezi malými, taktické mezi dospělými 
(účastní se i přítomné ženy) a ty nejur-
putnější se přirozeně konají mezi hochy 
v počínající pubertě. „Ustupte, prosím, 
metr od kruhu. Tahle bitva by mohla být 
divoká,“ varuje pak už radši Michal diváky.

Mezi připravené aktivity patří kromě 
zmíněného lezení na strom a boje 
o péro i šipky, tetování henou, přeta-
hování lanem, stolní fotbálek a stolní 
hokej, plážový nohejbal, petanque 
a házení vodními bombami. Zamýšlená 
bitva s balónky napuštěnými vodou 
se rychle změnila v kolektivní házení 
se snahou udržet co nejvíc balónků 
„nevybuchlých“. Házení a chytání chce 
dost šikovnosti, a tak stále přibývá 
mokrých jedinců. Občasné dešťové 
přeháňky přestávají být podstatné.
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„Prosím pozor, kdo chcete slyšet koncert 
Jana Buriana, přemístěte se dovnitř do 
místnosti za rohem,“ vyzývá Martin 
Jára, ředitel LOMu. Po nějaké době pak 
slyším: „Tak jsem si řekla, že si ho půjdu 
ještě poslechnout, a on zrovna skončil. 
Celé jsem to tu s váma prokecala.“ To je 
ale dobré, říkám si, protože přes všechny 
ty atrakce se postupně začaly spontánně 
vytvářet hloučky, kde se lidé bavili, jak 
je to fajn, podnikat něco s táty a dětmi, 
a co by se ještě dalo a jak ještě jinak… 
Podnítit zájem se LOMu fakt podařilo.

Tátafest se konal letos podruhé. 
Jednoznačně to i přes rozmary počasí 
byl úspěch. Na internetových strán-
kách www.ilom.cz se má navíc záhy 
objevit výsledek úvodního workshopu 
– soupis toho, co podle účastníků 
tvoří otcovské peklo a co otcovské 
nebe – co je smyslem a hodnotou 
otcovství. A také lze prý čekat zřízení 
internetových diskusí na praktická 
témata otcovství. Ti, kdo se účastnili, 
mají rozhodně proč se podívat a proč 
tu zvěst o podpoře dnešním tátům šířit 
dál. Snad se mi to taky trochu povedlo.

Účastníci workshopu „Ideální táta“ se 
dosmáli předřečníkovu vtipu a já byl 
už opravdu nevyhnutelně na řadě. „No. 
Já na rozdíl od toho maximalistického 
požadavku mám jedinou jednoduchou 
potřebu. Nějakou vzpruhu. Abych se 
občerstvil a moje děti ode mě jako táty 
fakt dostávaly to, co můžou.“ Tak to 
mi tedy Tátafest opravdu dal. Díky.

Zdroj: Marek Král, táta tří dcer, 
časopis Máma a já 7/2008

Historie 

Den otců pochází z USA a vymyslela 
jej žena – Sonora Smart Dodd, jejíž 
otec se po smrti její matky staral o pět 
dětí. Poprvé se tento svátek slavil 
v roce 1910. O čtrnáct let poté byl 
ustanoven Národní den otců. Dnes 
se slaví nejen v USA, ale i v Evropě, 
například v Německu, kde je dnem 
pracovního klidu. V mezinárodních 
kalendářích jej najdete třetí neděli 
v červnu. U nás zatím nezdomácněl.

Kdo si přeje 
Den otců?

Liga otevřených mužů Den otců v ČR 
prosazuje. Opíráme se nejen o naše 
přesvědčení, ale i o výsledky průzkumů. 
Pro slavení Dne otců byly například 
dvě třetiny z více než 9000 lidí, kteří se 
v roce 2008 zúčastnili ankety na idnes.
cz. V jiné, méně rozsáhlé anketě řekl 
jeden táta: „Nemyslím, že by byl vhodný 
přímo státní svátek, ale třeba něco 
jako „pracovní den“, kdy by měli muži 
možnost vzít s sebou své potomky do 
práce a ukázat jim, co vlastně dělají…“

Hlas z Austrálie 

Den otců v Austrálii slavíme první nedě-
li v září. Pro nás je to důležitý den v roce. 
Slavíme ho podobně jako Den matek. 
Je to jednou za rok takové pozastavení, 
kdy si uvědomíme, co otec naší rodiny 
Wayne pro nás dělá a jak ho máme moc 
rádi. Dostane menší dárek, upečeme mu 
nějaký pěkný koláč nebo dort, a Wayne 
si také vybere, jak by chtěl strávit den. 
Většinou jedeme k moři a on si pěkně 

zasurfuje. S tím je také spojený piknik. 
Wayne sám nemusí nic dělat, všechno 
je pro něj připravné a podle jeho chuti. 

Já si myslím, že je to důležité. Rodiče 
dělají spoustu věci, kterých si nikdo 
vlastně ani nevšimne a za které se 
běžně ani nepoděkuje. Sváteční den 
je příležitostí k uznání a poděko-
vání za všechny ty maličkosti.

Také se domnívám, že Den otců je 
velmi důležitý z hlediska většího 
zapojení mužů do výchovy a do 
veškeré práce spojené s dětmi.

Když jsem se zmínila našemu 
desetiletému synovi, že v Čechách 
nemají Den otců, řekl: „To přece 
není možné! To je strašně nefér! To 
budou muset rychle napravit!“

Zdroj: Pavla Smith Ježková, psycholožka, 
ČRo 6 v pořadu Hovory o rodině 27. 5. 2007

Proč Den otců?
Setkal jsem se s názory typu: ta-
kový svátek není potřeba, hlavně 
abychom se k sobě v rodinách 
chovali dobře, pak můžeme slavit 
každý den. Tak ale otce zase jen 
schováváme. Je snadné říct, že 
Den otců nebo týden dovolené 
pro otce po porodu jsou zbytečné, 
ale co za tím vlastně je? Možná ne-
chuť měnit staré pořádky – obraz 
otce, který není přítomen, ať už 
v rodině či na veřejnosti, respekti-
ve nezapojuje se aktivně do péče 
o děti. Svátek otců by ale měl být 
hlavně výrazem docenění kon-
krétních otců, konkrétních lidí. 
To je podle mne pozitivní motiva-
ce ke změně – osobní i sociální.

Zdroj: Martin Jára, 

www.tatojaknato.cz

→→RaTATA

Rada vlády pro rovné příležitosti žen 
a mužů dne 7. října 2008 podpořila 
iniciativu Ligy otevřených mužů a Sítě 
mateřských center a navrhla, aby se 
Den otců stal významným dnem ČR…



H

Něco vás 

zaujalo,

naštvalo, 

potěšilo ?

Diskutujte o tom na našem internetovém fóru

www.forum.ilom.cz

Pozdrav z LOMu
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Přátelé LOMu, podpořte nás i finančně!

Jednorázově nebo dlouhodobě (pomocí trvalého příkazu),
a to na bankovní účet

2343975001 / 5500 

Jako variabilní symbol, prosím, uveďte 00 + prvních šest čísel vašeho rodného čísla 
(např. 00750415). 

I malý obnos významně podpoří naši činnost. A příspěvek si můžete odečíst z daní!

Darovací smlouva je samozřejmostí.

Bližší informace podá ředitel LOMu Martin Jára na telefonu +420 603 467 289  
nebo e-mailu martin.jara@ilom.cz

Děkujeme, váš LOM



Desatero zdravého 
otcovství

1) Vytvářejte společné světy. Mějte 
společné zájmy a tajemství. 
Pravidelně choďte na ryby, na 
fotbal, pozorovat vlaky atp.

2) Když už se rozhodnete dětem 
věnovat, tak naplno. Dejte jasně 
najevo, že teď máte čas si hrát 
a povídat. V takové chvíli se 
opravdu na dítě stoprocentně 
soustřeďte. Zapomeňte na 
pracovní telefony nebo kradmé 
sledování televizních zpráv.

3) Když to nejde, zastavte se. 
Zkuste se nadechnout a sou-
středit jenom na dítě. Pokud jste 
unavení, přepracovaní, klidně 
to přiznejte a vymyslete hru, 
při které nebudete muset dělat 
něco, co vás unaví ještě více.

4) Vezměte děti do práce. Vysvět-
lujte dětem, na čem pracujete, 
jak to u vás v práci vypadá. 
Vezměte je někdy s sebou, 
nechejte je pracovat po svém, 
možná vás i něčím inspirují.

5) Vzpomínejte. Zapátrejte 
v paměti po tom, co hezkého 
jste zažili se svým tátou či 
dědou, a zkuste na to navázat.

6) Stanovte si priority. Děti se 
potřebují ve složitém světě 
orientovat a od vás se očeká-
vá, že jim v tom pomůžete. 
Dávejte jasně najevo, co je pro 
vás důležité, co vás opravdu 
zajímá, na čem vám záleží.

7) Přiznejte emoce. Nestyďte se 
přiznat, že je vám smutno, že 
jste zklamaní nebo že máte 
z něčeho radost. Děti to ocení 
a naučí se lépe vcítit do druhých. 

8) Přiznejte chyby. Pojmeno-
vávejte klidně, jasně a bez 
sebeobviňování své omyly či 
chyby a podporujte to i u dětí.

9) Úplně obyčejně se podílejte 
na chodu domácnosti. Spolu 
s dítětem připravujte jídlo, 
uklízejte, myjte nádobí, 
zametejte, nakupujte. 

10)  A mluvte s jinými muži. 
Nejste jediný otec na světě, 
mluvte o svých rodičovských 
starostech s jinými muži.

Zdroj: Michal Vybíral, 
www.tatojaknato.cz
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Liga otevřených mužů (LOM)
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Editace: Štěpánka Matúšková
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ISBN 978-80-254-3074-3
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pro oblast sociálních služeb na 
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3) Vyrovnávání šancí 
mužů a žen závisí nejvíce 
na tom, jak se daří jejich 
vzájemný a otevřený dia-
log. Proto diskutujeme 
a spolupracujeme se ženami 
a ženskými organizacemi.

4) Mužská perspektiva 
a odvaha ji prezentovat jsou 
pro reálné vztahy i gende-
rová studia nezbytné. Proto 
připravujeme a realizujeme 
projekty, jejichž cílovou 
skupinou jsou muži růz-
ných věkových kategorií.

1) Každý muž je origi-
nální a má právo vytvářet 
si svoji vlastní identitu. 
Proto vyvoláváme disku-
se, publikujeme reflexivní 
texty a ankety, pořádáme 
odborné i kulturní akce.

2) Pokud člověku záleží na 
tom, že je muž, možná nechce 
vládnout druhým, ale sobě 
– a nést si za to odpovědnost. 
Proto mužům nabízíme indi-
viduální poradenství, otevře-
nou skupinu a workshopy.

Inzerce

Studio Pí      grafický design  >  typografie  >  sazba  >  tvorba vizuální identity

www.studiopi.cz
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Digitální příručka „táta doma“ (DAD) je bezplatná a anonymní e-Learningová služba
pro mladé a nastávající otce a všechny ostatní, kteří mají zájem o téma rodičovství. 

Je to jediná služba, která se zabývá základní péčí o dítě, přizpůsobena speciálně potřebám mužů.

Příručka je k dispozici všem zájemcům zdarma na adrese www.tatadoma.cz. 
Pro budoucí i stávající tatínky je připraven také CD ROM, který bude distribuován prostřednictvím

sítě zdravotnických zařízení a náklady na jeho výrobu bude pokrývat sponzoring. 

Projekt je spolufinancován Evropskou Komisí v programu eTEN.Projekt je spolufinancován Evropskou Komisí v programu eTEN.

Kontakt:

EUROFACE CONSULTING S.R.O.
Komenského nám. 381
767 01 Kroměříž

Tel.: 777 01 17 17
www.euro-face.cz  

Pro bližší informace o projektu kontaktujte:
 
Ing. Kateřina Nevřalová
management@euro-face.cz

www.tatadoma.cz
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