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Editorial

Magazín RaTATA vychází podruhé.
První číslo z roku 2008 mělo velký
ohlas. Těší nás, že si jej pochvalovali
hlavně adresáti – čeští otcové.
Při tvorbě druhého čísla jsme čerpali
z nejrůznějších zdrojů. Využili jsme
osobní sdělení i výsledky výzkumů,
celostátní i regionální deníky, knižní
i internetové prameny. Magazín vám
nyní představuje knihy, kde má táta
hlavní roli, přibližuje každodenní
otcovskou praxi a nabízí i její reflexi.
Zvláštní pozornost dostává komunitní aspekt otcovství, na který se
LOM cíleně zaměřil v projektu Táta
v centru. Naopak Den otců je už
naše tradiční téma.
Děkujeme všem lidem, kteří se
k magazínu zachovali přátelsky.
Byli to mimo jiné: Dan Dostrašil,
Anna Mrázek Kovačič, Adam Suchý,
Petra Ištvániková, Adéla Vorlíčková,
Martin Fafejta, Lenka Pecharová,
Zdena Graper…

Ceníme si spolupráce s projekty
a organizacemi, které podpořily
magazín nebo LOM sám: MPSV ČR,
Nadace Vodafone, Weleda, s. r. o.,
Euroface Consulting s. r. o., Little
Modernist, Síť mateřských center
v ČR a mnozí její členové…
Za LOM Martin Jára

Mužský styl
„To není správně!“ zaječela dceruška.
„Copak?“
„Maminka to máslo pořádně rozmaže. Všude, i do krajíčků!“
Aha, ulevilo se mi, že to není nic horšího. A v duchu jsem se obhajoval, že mažu
po svém: nakrájím máslo na plátky a ty pak zatlačím do rozkrojeného pečiva, spíš
do středu, ty okraje na talířku stejně zbydou. Dceři jsem odtajnil jen podstatu:
„Tak to prostě dělám já. Dobrou chuť, Rózi!“
I Rózina maminka mě opravuje, když podle ní nepečuji o děti, jak se má. Například oblečení na ven. Můžu se vsadit, že ochranných vrstev bude vždycky
málo. Že mám svůj styl, to manželku vždycky nebere. Mě ano. Zvlášť ve chvílích,
kdy mám děti na starosti sám. To si pak styl pořádně brousím, až jiskry létají.
Nabízí se otázka, jestli to muži-otcové nemají lehčí bez mateřské supervize.
Vrstvy másla i oblečení si kladou podle své úvahy. Nevím. Každopádně moje
zkušenost je, že v sólovém obsazení se víc naučím a dozvím. Také o sobě. I jiní
muži by mohli vyprávět…
Nejvíc asi Martin Vaňáč, který je na svoje dva syny sám 24 hodin denně. Nebo
střídavý otec Martin Fafejta. Na kvantitě péče ale nezáleží, stav nejistoty, kdy se
otec sám sebe ptá: „Dělám to správně?“ se dostaví každopádně. Tento stav se dá,
jak dokládají otcové-spisovatelé, celkem úspěšně léčit sebeironií.
Smysl pro humor zachraňuje tátu i v očích dětí. Jak napsala jedna malá holka:
„Ideální tatínek není a jestli, tak ne na dlouho. Jistě, má i špatné vlastnosti, ale
díky nim je s ním legrace.“ Díky za to. Neboť ideály jsou často na překážku.
Fakt je, že tátové zatím zůstávají ve vztahu k dětem většinou na druhém
místě, za matkami. Že si za to můžou sami? O tom není pochyb. Ale svůj podíl
na této nerovnováze mají i matky. Zbytečně otce odrazují svými nároky. Kdyby
je tak nechaly být a konat, i když u toho bude trochu jiskrno.
Muži přece umějí pečovat. Jenom k tomu potřebují vlastní prostor, ať je od
nich žena-matka vzdálena sto centimetrů nebo sto kilometrů. Poradí si, i když
třeba nepostupují zcela správně. Dětem je to nakonec jedno. Chtějí kontakt
a podněty. A lásku, samozřejmě. I od táty.
P. S. Co myslíte, snědla moje dcera tu housku?

Martin Jára
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Zkušenosti
Děti by měly mít svého tátu často nablízku. Už od narození. Zažívají s ním totiž
velké i malé chvíle, které zásadně ovlivní jejich představu o sobě, o partnerství
a samozřejmě také o rodičovství. A tím vlastně celý jejich život.

Co dělá táta, když děti
marodí
Znáte to, jeden to chytí od druhého a nakonec zůstane doma
celá rodina. Manželka neřídí, takže vezu děti na polikliniku
sám, a už když je v čekárně svlékám a tečou mi z nich nervy,
sklízím obdivné pohledy maminek. Jejich zájem dostupuje
vrcholu, když nejmenšímu na přebalováku vyměňuju
plínku a ještě mu u toho broukám básničku, abych zmírnil
jeho fóbii z bílých plášťů.
„To by ten můj nikdy neudělal, šahat na plínku,“ slyším
periferním sluchem. Jedna se osmělí: „To jsou všechny
vaše?“ Teď mě zase maminky pro změnu litují, máme totiž
čtyři děti a to se tady nepovažuje za normální. V ordinaci
to bez řevu nejde, ale děti si vzájemně pomáhají. Pak do
lékárny a šup s dětmi do postele.

Čeká mě perný týden. Manželka leží v posteli s vysokou
teplotou, mě „jen“ bolí v krku, takže dostávám děti na povel. Volám do kanceláře, že si práci beru domů, notebook
mi bude dělat po večerech společnost, přes den mi bude
zvonit mobil, nedá se nic dělat. Rád trávím čas s dětmi.
Někdy s potěšením, někdy s hrůzou zjišťuju, kolik toho
po mně zdědily. A zbytek okoukaly. Ovšem teď nemůžeme
vyrazit do lesa s GPSkou hledat kešky, nemůžeme vyrazit
do rodinného centra (je paráda, když děti dělají „bordel“
mimo náš byt). Sahám tedy po nouzovém řešení a ze sklepa
přináším hračky, co mají děti dostat až k narozeninám. Stavebnice zapojí všechny, ti malí podávají matičky a testují,
zda jsou naše výrobky nerozbitné. Táta je obdivován a moc
ho hra s dětmi těší. Tím jsme zvládli první den. Druhý den
už jsou nové hračky v koutě a děti se nudí. Vyndávám ze
skříně loutkové divadlo a improvizujeme. Na představení
vytáhneme z postele i mámu. Pak společně vaříme. Druhý
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den jsme zvládli. Třetí den je už i táta utahaný. Nejsem pan
Úžasňák. Lituju se a závidím rodinám, co mají babičky. Děti
uklízím k televizi k pohádkovým DVD, ty větší si mohou
zapnout počítač a ničit klávesnici nekonečným střílením
po všem, co se hýbe. Já relaxuju ve vodorovné poloze tím,
že si dělám přípravy do práce.
Přichází další ráno. Potřebuju pomoc zvenku. Kamarád mi
půjčuje deskové hry z místního klubu. Ty větší se zabaví na
celý den. Na ty menší ještě zabírají pastelky, nůžky a lepidlo.
Dostáváme se tak do dalšího levelu, den pátý. Rozhodl jsem
se spojit příjemné s užitečným a vyhlásil jsem den fotografování. Děti vymýšlí ptákoviny a já je u toho fotím. Vydrží
nám to na celé dopoledne. Odpoledne už jdeme na malou
procházku ven a uděláme dalších pár fotek. Ve zbytku dne si
fotky prohlížíme a pak je sázíme na facebook a vymýšlíme
k nim komentáře. V sobotu se k nám přidává i maminka
a hned je veseleji. Přebírá opět vládu nad kuchyní a tak končí
sezóna párků, kečupu, těstovin a tatranek. Zapojujeme děti
do nutného úklidu a vaření. Po obědě hrajeme s dětmi Carcassonne a vyrábíme masky na blížící se karneval. Tuhle
nemoc jsme přežili a já se těším do náročné práce. Těším
se na osamělé služebky, na kancelář s vrčícím počítačem,

na stresy nad plným diářem, na plánovací schůzky, napjaté
rozpočty a konflikty v mezilidských vztazích. A vím, že mi
budou děti chybět. Nebudu moci rozsuzovat jejich věčné
spory, nebudu je muset nutit k uklízení, nebudu moci
poslouchat jejich neustálé štěbetání. Ale večer, až přijdu
domů, si nechám všechno vyprávět. Přečteme si pohádku,
pomodlíme se před usnutím a budu zase cítit tu vnitřní prostupující radost a hrdost, že jsem táta. A budu se tak trochu
i těšit na další rodinné marodění.
Dan Dostrašil
psáno pro RaTATA

Péči o nemocné dítě vykonává jen 15 % českých otců.
V žebříku rodičovských aktivit je u mužů na úplně
posledním místě.
zdroj: Podoby otcovství v ČR, výzkum MPSV ČR 2010

Tři roky
V noci ke mně do postele opět přišel Martínek. Napřed se se
mnou přetahoval o polštář a pak se občas zavrtěl. Naopak
můj budík s ním ani nehnul. Opakovaně ho večer prosím,
aby pěkně spinkal ve své postýlce. Vyspal bych se líp a ráno
by si Ondra nestěžoval, že je v pokoji sám (protože Ondra
mojí prosbu poslechl a chodí za mnou do postele mnohem
míň).
Dnes ráno si však Ondra nestačil ani postěžovat (myslím,
že si ani stěžovat nechtěl). Jakmile jsem ho slyšel přicházet,
spustil jsem: „Hodně štěstí, zdraví...“. Moje taktika vyšla,
protože Ondra se celý rozzářil a přitulil se ke mně. Po chvilce
pyšně prohlásil, že už mu není takhle (na ruce ukázal dva
prstíky), ale takhle (a na ruce se pokusil ukázat prstíky tři).
Ano, je to tak. Našemu Sluníčku jsou tři roky!
Samozřejmě na to myslím už několik dní a pár slziček
mi už ukáplo a ještě ukápne. Nejenomže ten čas tak letí, ale
mám ho tak bytostně spojeného s tím, co nás potkalo, co
jsme zažili. On si sice maminku nepamatuje, ale mně ji bude
vždy hodně připomínat. Zvlášť při oslavě svých narozenin.

→

Ondra byl tak plánované dítě, až je to k smíchu. Moje žena
byla vděčná za prvního syna, ale nějakou dobu o druhém
dítěti nechtěla ani slyšet. Nijak zvlášť jsme to nerozebírali,
vždyť s tím prvním je vždy tolik práce, všechno je nové a intenzivní. Moje žena si prý už myslela, že možná ani rodinu
mít nebude. Pak poznala mě... Protože vím o starostech některých párů, kterým se nedaří počít dítě, tak jsem vděčný
za to, že u nás to vše dobře fungovalo. Takže jak jsme se
domluvili, tak také bylo. V listopadu byl potvrzen úspěch
našeho snažení a žena obdržela těhotenský průkaz.
V posledním měsíci těhotenství se ženě udělaly v puse
afty a začala si trochu šlapat na jazyk, šišlat. Vzpomínám si,
jak mi zatrnulo, když mi začátkem června oznámila, že byla
za naší praktickou doktorkou. Věděl jsem, že žena k doktorům chodila minimálně a k mojí praktické doktorce se
přihlásila v podstatě jen kvůli prvnímu těhotenství a potřebným prohlídkám. Podle doktorky to byly afty a měla je
léčit standardně. Později mi odborníci vysvětlovali, že onemocnění ženy bylo tak neobvyklé, že se s ním praktická
doktorka nemohla setkat nebo ho dokonce diagnostikovat. Navíc mi bylo řečeno, že by ani diagnostika koncem
těhotenství nemusela přinést úspěch. Vzpomínám si, jak
mi primář řekl, že bych se možná kromě nemocné ženy
mohl starat ještě o postižené dítě, které by utrpělo předčasným porodem nebo velkým stresem. Samozřejmě tohle
všechno jsou jen „kdyby“ a já to tak beru. Každopádně to
vnímám tak, že Ondra vděčí za svůj život především mamince, která ho nosila ve svém bříšku tak dlouho, jak bylo
třeba. Teprve pak měla čas zase trochu na sebe.
Porod byl sice odhadnut asi na 1. července, ale Ondra
se narodil o týden dřív. Vzpomínám si, že 22. června večer
jsem byl na nějaké akci s dalšími historiky. Cestou domů
jsem jel s jedním kamarádem a bavili jsme se mimo jiné
o tom, že mám problém s doktorátem, že pro mě je na
prvním místě rodina. On, sám už dávno doktor, mi naopak říkal, že má někdy pocit, že nejútlejší věk svých dětí
strávil studiem, konferencemi a prací, čehož trochu lituje.
Přemýšlel jsem tehdy nad tím, že důvěru manželky ve mě
coby manžela a tátu nechci zklamat a budu muset udělat
nějakou změnu ve své práci, abych mohl být víc s rodinou.
Netušil jsem, v jaké míře se mi toho nakonec dostane.
Zhruba kolem páté ráno mě manželka vzbudila, že zřejmě
brzy bude rodit. Již nějakou dobu jsem spal na gauči v obývacím pokoji a ona v ložnici s Martínkem. Vždy podle situace, snad abych je nebudil chrápáním. Zatímco přípravu na
první porod (všelijaké ty poslíčky, masáž, koupele atd.) jsme
mnohem víc prožívali spolu, teď to bylo takové náhlé. Taky

jsme se snažili jednat rychle, protože druhý porod bývá prý
už rychlejší. Napsal jsem SMS mámě do Tábora a sestře.
Vyrazili jsme s rozedněním s malým Martínkem v sedačce
do porodnice. Ženu jsem tam nechal a s Martínkem jsem
jel vyzvednout sestru na druhý konec Prahy. Odvezl jsem je
zpátky k nám domů. Bylo to snad poprvé, co nebyl Martínek s jedním z nás, ale neměl s tím problémy, protože už
předtím byl hodně společenský (možná taky právě proto,
že věděl, že jsme na blízku). Mezitím se ozvala máma, že do
oběda přijedou.
Vyrazil jsem zpátky za ženou do porodnice. Porod proběhl v pořádku, jen přítomná doktorka chtěla nějak zasahovat a nedbala na moji žádost, aby to nedělala. Prý to musí
slyšet od rodící ženy, takže až okřiknutí manželky ji zarazilo. Šlo o proříznutí blány, která dítě obalovala. Nakonec
možná i díky této ochraně prošel Ondra porodními cestami
bez infekce, se kterou žena bojovala téměř celé těhotenství.
Ondra se narodil v 9.55 a měl bez 10 gramů přesně tři
kila a stejně jako Martínek měřil 47 cm.
Brzy po porodu se však výrazně zhoršil stav mojí ženy, už
v porodnici měla problémy s příjmem stravy. Ihned po propuštění si zašla na zdejší polikliniku. Odtud přišla celá bledá
a vyděšená s tím, že musíme hned do nemocnice. V lepším
případě jde o rozsáhlý zánět, v horším o nádor. Ještě ten den
jsem kontaktoval kamarádku v nemocnici na ORL, Martínka
pohlídala máma a se ženou a s malým Ondrou jsme vyrazili.
Nejprve na Bulovku, kde se přiklonili k podezření na nádor
a hned nás odeslali do Motola na specializované pracoviště.
Takže zhruba za týden od zprávy o narození Ondry jsem
rozesílal následující e-mail:
Mili pratele, nedavno jsem se s vami podelil o radostnou
udalost nasi rodiny, kterou je narozeni naseho syna
Ondreje. Dovolte mi, abych se s vami podelil take
o jednu neprijemnou zpravu. Jiz v prubehu tehotenstvi
moji zenu Lenku trapily otoky jazyka, ktere obvodni
lekarka povazovala za afty. Vzhledem k tomu, ze se
situace prilis nezlepsila, zacali jsme tento problem resit
bezprostredne po jejim propusteni z porodnice. Po serii
vysetreni na ORL, ktere zena absolvovala ve ctvrtek, se
ukazalo, ze se zrejme jedna o pomerne rozsahly nador
v dutine ustni „s nejvetsi pravdepodobnosti zhoubny“.
9. cervence ma zena nastoupit k hospitalizaci ve FN
Motole a snad uz budou vysledky biopsie. Tato zprava
nas sokovala. V nejblizsi dobe nas bude zamestnavat,
krome predoperacnich vysetreni a vyrovnani se se
situaci, starost o domacnost (predevsim o nejmensiho
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Ondreje). Zatim nam docela pomohla moje mama, kterou
vsak obdobny zakrok (pro zmenu rakovina prsu) ceka
zacatkem srpna. Obracim se proto na vas s prosbou
o modlitby, ktere budeme vsichni ctyri v nejblizsich
dnech potrebovat.
Dekuji!
Martin (Lenka, Martinek, Ondra)

Velká podpora okolí mne mile překvapila a vlastně nám
pomohla (a pomáhá dodnes) situaci zvládat.
Dnes ale nechci psát o našem příběhu. Jen jsem chtěl
vysvětlit, jak hodně mám spojené Ondrovy narozeniny
s tím, co jsme zažili.
Ondra to neměl jednoduché. Život se s ním moc nemazlil. Od jeho dvou týdnů jsem ho měl na noc, od jednoho
měsíce jsem ho kompletně krmil. Takže si i žena všimla, že
již jako velmi malé dítě reagoval jako na „svého člověka“ na
mne, a ne na ni. Je to jedinečný zážitek a zkušenost, která
se jen tak nějakému muži nepoštěstí. Na druhou stranu
si stále uvědomuju, že ať se snažím, jak chci, maminkou
prostě nejsem a nebudu.
Ondra spal se mnou na gauči v obývacím pokoji. Martínek dál s maminkou v ložnici. Mateřské mléko žena na noc
odstříkávala, ale občas ho bylo málo, takže jsem ji někdy
musel budit.

Martínek u nás spával, když maminka musela zůstat po
chemoterapii na noc v nemocnici, od září se k nám přidal
natrvalo. Já jsem v noci ležel uprostřed mezi nimi. Někdy
začátkem jara, když začal Ondra v noci lézt, přestěhoval
jsem ho do postýlky, kterou jsem měl u gauče.
Ondra má výhodu, že má staršího bráchu. Není to vždy
idylka, ale myslím si, že se mají hodně rádi a snad i nadále
budou stát při sobě a pomůžou si, když bude potřeba. Ondra
je hodně jiný než Martínek. Těžko říct, co je vrozené a co je
dáno jeho zkušeností. Na první pohled si ztrátu maminky
příliš neuvědomuje, ale samozřejmě nevím, co v té jeho
malinké, věčně otlučené hlavičce je. Jak se to časem projeví.
Snad je víc dětský, hravý, ale i trucovitý a svůj, než Martínek. Často mě tím Ondra zlobí, zvlášť když je toho na mne
moc, ale pak si zase uvědomím, jaký je to mrňousek a jak
na to občas zapomínám. No jo, máme se oba co učit, vlastně
všichni tři. Tak Ondrovi přeju, aby ty ztráty, se kterými se
setkal, byly pro něj nakonec v životě ziskem. A hlavně aby
byl zdravý, spokojený a šťastný!
Martin Vaňáč
zdroj: www.marnosti.blogspot.com
redakčně zkráceno

Den s malým d
Jsem čtyřicetiletý muž, táta čtyřleté dcery v intenzivní
střídavé péči. Přesto, že mám přátelský vztah s její mámou,
dobrou (dobrovolnou) práci, na které se podílím se samými
šikovnými lidmi, hezký nový partnerský vztah a výborné
vztahy s rodiči a sourozenci, přesto přese všechno za emocionálně nejstabilnější a psychicky nejméně náročnou interakci dvou lidských bytostí považuji být se svým dítětem,
komunikovat s ním a starat se o ně…
Jdeme ze školky. Diskutujeme o kompotech. Vzpomínáme,
jak jsme spolu byli v lese na jahodách a Čmeldu počural
červený mravenec. Přicházíme domů. Mám pustit pohádku,
Bořka Stavitele dvojku, udělat šťávu a umožnit dojíst tu
tvarohovou buchtu. Jdu si postavit vodu na čaj. Čmelda
připomíná Bořka Stavitele dvojku. Instruuji, jak rozjet spící
laptop. Mezerník, jablíčko+F, mezerník, šikovná. Rozmisťuje
po koberci papírové obaly od vajec, mělké dřevěné misky,
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víčko od krabičky. Do každého bytu jedno dvě tři zvířátka.
Vyndavám tu tvarohovou buchtu, nesu ji ke Čmeldině stolku,
že ji položím na talířek od ranních toastů. Je na něm zaschlý
kečup, hmm, to by nebylo vhodné. Chci buchtu položit na
stůl volně, ehm, to taky ne. Nechce se mi až do kuchyně, hm.
Dožaduji se jedné mělké dřevěné misky, sugeruji, že to jistě
nevadí, lžu, že nemám čistý talířek. Aniž zvedne oči od hry,
doporučí, abych „vzal ten toustovej a umyl ho“. Pobaven jdu
do kuchyně, přemýšlím, kolik toho vlastně doopravdy ví.
Umývám toustovej talíř, kladu na něj tvarohovou buchtu
a odnáším k jejímu stolku. Vracím se do kuchyně, krájím
si zázvorový kořen do čaje. Mnohovýznamovým „jojo“
odrážím urgence týkající se šťávy. Zázvor dokrájím, mám
svou důstojnost. Pak udělám šťávu a odnesu ji ke stolku.
Probudím svůj komp a rychle si napíšu to s tím toustovým
talířem, abych to nezapomněl.
Dostávám za úkol najít malou panenku. Je v sanitce, kterou jsem stavěl předevčírem z lega. Dostávám za úkol najít královnu a vílu s modrými křídly. Předstírám hledání,
natrefuji náhodou na prince, zkouším ho udat. Ne, prince
nechce, protože nevydrží pod vodou. Aha, panečku. V některých systémových nastaveních se neorientuji, otázky
ale nepokládám. Výr nepatří do té průhledné krabičky od
Rafaela, bílý hadřík není ručník. Královna byla v té velké
bedně, šikovná. Jdu si zalít čaj. Kulisa oznamuje, že Rolík
málem převálcoval Bořkovu bednu s nářadím. Žirafy se
mezi byty posmívají paviánovi, že má mrňavé dítě. Myš
fasuje do krabice od harddisku kousek slámy (papírky)
a krmení (pastelku), aby mohla přezimovat. Zeptám se,
jestli mám dát na stranu ty kalhoty a natáhnu se pro ně.
Zaječí, že né, že je to břeh. Podobných nepochopitelných
skutečností se dozvím ještě zhruba patnáct.

Nadvakrát (spálená jíška) dělám k večeři vaječnou polévku se zeleninou, rodinný recepis. Dojíst, dohrát si, umýt
se, i zuby. Teď ještě namazat ekzém, prosím, neposkakovat.
neposkakovat. Převléknout do pyžamka. Zalehnout. Ze
Spilkova Napucánka čtu dvě pohádky. Umyju nádobí. Pak
si dám na zápraží cigáro.
Zítra letím pracovně na deset dní do Číny. A pak na dva
dny na Slovensko. A pak ještě do Liberce. Mým stereotypem
je pestrost.
Až pak se zase po cestě ze školky dozvím, že má doma
čtyřicet padesát sto živých malinkých doopravdických koťátek v košíku. V prázdné papírové tašce bude hledat „něco
skutečného“. A já k tomu pustím Madagaskar jedničku a pak
se sebereme a pojedeme k babičce. A tak dále. Žádné nejlepší
dny neexistují. Jsou dny ideální, poskládané z naivních představ a přeceněných vzpomínek. A pak ty obyčejné, pánbu
je požehnej.
Dan Bárta
zdroj: www.littlemodernist.com

Aktivní otcovství = pravidelná péče
o děti a domácnost
Kritérium: v průměru alespoň 30% podíl na činnostech
souvisejících s péči o děti. V otcovské populaci je u nás
asi 33 % aktivních otců.
Zdroj: Podoby otcovství v ČR, MPSV ČR 2010

Jak jsem se stal otcem
Prázdniny před sedmnácti lety. Volá mi moje dívka, chodíme spolu pár měsíců. Je těhotná. Byl to dlouhý rozhovor,
ona plná obav z budoucnosti, z mého postoje, já ji ujišťoval,
že s ní dítě mít chci, že jí budu stát při boku. Čekaly mne
ještě tři roky studia a musím přiznat, že z představy, že se
usadím, mne začaly brzy přepadat mírné deprese. Chtěl
jsem si ještě pár let nejen „užívat“, ale taky jet studovat
do Ameriky. Takže celé to těhotenství pro mne nebylo ani
tak radostnou událostí jako spíš faktem, který jsem prostě
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přijal. Ani u porodu jsem nebyl, porodník se tvářil, že tam
být nemusím (byla tehdy ještě taková doba) a mně se ulevilo, moc jsem o to nestál. Klára se narodila o půlnoci, já jel
z porodnice domů, vyspal se a ráno šel do školy. Nikomu
ze spolužáků jsem neřekl, že jsem otec, nějak jsem neměl
potřebu jim to sdělovat.
Zpočátku jsem asi nebyl příliš ideální táta a manžel. Peníze jsem skoro nevydělal, mé rodičovství pro mne nebylo
překážkou k pravidelnému navštěvování studentských
hospod, párkrát jsem si z hospody přivedl domů i spolunocležníka. Ale nějak přirozeně se to začalo měnit, postupem času jsem se stále více a více podílel na domácích
pracech, některé jsem převzal téměř výhradně do svých
rukou. Ovšem hrát si s batoletem mě moc nebavilo, neměl
jsem na to trpělivost, připadalo mi to nudné a bezcílné.
Pamatuju si, jak manželka odešla poprvé do kina. Klára brečela tak dlouho, dokud vysílením neusnula.
Ale i to se začalo měnit a já se začal stávat rodičem na
plný úvazek. Díky tomu, že jsem studoval a později byl na
doktorátu, jsem si svůj čas mohl organizovat tak, abych to
byl já, kdo Kláru vodil do školky i ze školky. Pamatuju na ty
první týdny, jak Klára plakala, prosila mě, ať do školky nemusí, ať jsme spolu a já ji tam nechával a připadal si docela
jako hajzl. Ale nakonec patrně i tyto vypjaté momenty posílily náš vztah. Ale nejen ty. Býval jsem to já, kdo byl díky
své časové flexibilitě doma s Klárou, když byla nemocná.
Jednou to byl celý měsíc, měla mononukleózu. Četli jsme
si, hráli hry, bylo to bezva. Neměli jsme televizi, Kláru jsem
mohl odložit maximálně tak ke gramofonu, o to víc jsme
čas sdíleli spolu.
Otcovství mne bavilo čím dál víc, užíval jsem si rodinného života. Přesto se mi do druhého dítěte nechtělo, ani
nevím proč. Ale žena i Klára další dítě chtěly, tak jsem do
toho šel. Ovšem na manželce jsem si vymohl, že se dítěti
a vůbec domácnosti bude věnovat hlavně ona, já chtěl mít
víc času na práci, byl jsem tehdy čerstvě přijat jako odborný
asistent na filozofické fakultě. Vája se narodila v srpnu 2001,
doma, svépomocí, do porodnice jsme to nestihli a k nám to
nestihla sanitka (pro úplnost dodávám, že žena je lékařka,
a tak mi při porodu radila). Přesto si nemyslím, že by to
předznamenalo náš speciální vztah, který s Vájou máme.
Ostatně ten pupík, co jsem jí tehdy vytvořil, se jí nijak zvlášť
nelíbí.
Mé představy, že budu hlavně bádat a rodinu nechám
na bedrech manželce, vzaly brzy za své. Žena začala postupně pracovat na částečný úvazek a já si Váju občas vozil
i do práce (měl jsem tehdy kancelář v přízemí s oknem do

dvora, ke kterému jsem postavil kočárek a měl o Váje dokonalý přehled). Někteří lidé si dokonce mysleli, že jsem na
„mateřské“ a donedávna mi ještě chodily různé pozvánky,
jestli bych se nechtěl účastnit toho a toho natáčení či
rozhovoru o otcích na rodičovské. Fakt byl ale takový, že
hlavně ve volném čase jsme si dcery tak trochu rozdělili,
čemuž nahrával i jejich věkový rozdíl sedm a půl roku.
Vája byla víc maminčina, Klára spíš tatínkova – dělal jsem
s Klárou všechno to, co nebylo s Vájou možné (třeba výlety
na kole), nebo u čeho by Vája spíš překážela (jako psaní
úkolů). Ne že bych Váju ignoroval, znovu jsem to byl já,
kdo s ní většinou chodil do školky a ze školky, kdo jí často
četl před spaním a býval s ní doma, když byla nemocná. Ale
přesto běhala Vája s bolístkami spíš za maminkou a mně
to nijak nevadilo, byla dlouho kojená a považoval jsem to
za přirozené.
A pak to přišlo. Manželka se rozhodla odstěhovat! Kláře
už bylo dvanáct, ale Vája chodila ještě do školky. Z určitých
náznaků usuzuji, že manželka nebyla zpočátku zcela přesvědčena o střídavé péči, ale Klářin postoj byl jasný. Měl
jsem u ní tehdy již natolik vybudovanou pozici, že pokud
by neměla být ve střídavé péči, tak by snad raději volila mě.
Vája byla ale ještě malá, asi jí tak úplně nedocházelo, oč jde,
a manželka dávala najevo, že by ji chtěla mít většinu času.
Já ale neústupně vyžadoval střídavou péči. Ani nevím,
proč jsem o ni tak stál, kolik otců by se ve stávající situaci
plně spokojilo s návrhem nejen každý druhý víkend, jak
je zvykem, ale i středu v každém týdnu (a k tomu i půlky
prázdnin a ob rok Štědrý den), zvláště když u Kláry jsem
měl střídavou péči jistou. Snad raněn tím odchodem, stál
jsem si za svým. A během týdnů se stala věc, která mne
samotného velmi překvapila.
Vája ke mně neobyčejně přilnula, každým dnem, kdy
jsem byl s ní, jsem cítil, jak jsou ta pouta silnější a silnější,
a dnes, po třech letech střídavé péče, je náš vztah neobyčejně intenzivní a užíváme si každý den, kdy jsme spolu.
Baví mě to s ní a vše, co spolu prožíváme a děláme, je tak
samozřejmé, že to ani snad samozřejmější být nemůže.
Vlastně ani nevím, jak bych to popsal. Otcovství mě naplňuje, je to má primární identita, je to něco, co mě činí takovým, jaký jsem. Už dávno nemusím plánovat skoro minutu
po minutě, co budu s dětmi dělat, jak to mají někteří otcové,
kteří nebývají s dětmi tak často sami. Být s dětmi je pro mne
naplněním, kolikrát se doma bez nich nudím a těším se na
ně, i když mám dost svých kamarádů i zálib, ke kterým děti
nepotřebuji.
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První dcera přišla neplánovaně a zpočátku to pro mě
nebylo lehké. Druhá již přišla plánovaně, ale v době, kdy
pro mě byla prioritou práce, a kdyby bylo jen po mém, tak
se možná nikdy nenarodila. Teď jsou pro mě obě mé holky
tím nejdůležitějším, co v životě mám, mé otcovství tou
největší životní radostí a občas se přistihnu, když vidím
někde na ulici nebo u přátel malé děti, jak lituju, že už asi
nebudu mít další. Před sedmnácti lety bych tomu nevěřil,
před deseti bych nad tím dlouze přemýšlel, ale teď vím, že
jsem především otcem a až pak tím dalším. I když mě má
práce baví, své koníčky (pivo!) prostě miluju a když v televizi hraje můj oblíbený klub, tak mají děti jediné právo
– mlčet!
Martin Fafejta
psáno pro RaTATA

Rozhodnutí o svěření dítěte v %
Rok

Matka

Otec

Střídavá péče

2001

92,0

6,1

1,9

2004

90,1

7,7

2,2

2008

84,7

8,6

5,7

Zdroj: Český statistický úřad

Paradoxní převod
Často kvůli dětem zapomínám na sebe. Ehm. Kvůli dětem
ne, je to moje vůle, moje nepozornost. Přišel jsem na to, že
když budu pozorný, můžu stihnout obojí – děti i sebe.
Žiju ve městě, mám méně pohybu, než bych potřeboval.
Vztek mě nadzvedával aspoň jako při skoku do výšky, když
jsem se s nimi ploužil na kole. Kolem fičí svobodní nadrženci, já se táhnu jako smrad. Vysvobodil mě jednoduchý
nápad: přehodil jsem si naschvál blbě. Zkus po rovině nebo
z kopce stíhat sedmiletého kluka na dvacetčtyřce kole, když
máš nahozenej nejlehčí převod. Šlapeš jak magor a stejně
tak i vypadáš. Jenže si dáš do těla a vo to tady de.
Začal jsem „paradoxní převod“ používat jako formu
péče o sebe. Peru se s klukama jen levou rukou. Týmy při
fotbálku naorganizuju tak, že musím makat naplno, abych
uhrál aspoň remízu (navíc moje góly se počítají jen za bod,
góly kluků za dva). Beru vážně otázky jako „jak se vyrábí
makaróny“ nebo „proč musíš umřít“. Simultánně překládám anglické a slovenské odrhovačky z rádia.
Za pár let mě kluci nebudou potřebovat. Nedovedu si teď
představit, čím se budu bavit, až přestanu mít možnost být
legitimní magor.
Nikola Křístek
zdroj: www.littlemodernist.com

Zveme vás na akce
z našeho programu
Táto, máš na to!
www.ilom.cz
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Nadhled
Otcovství je často hádankou: být dost s dětmi a zároveň vydělat dost peněz?
Samozřejmě, záleží i na ženě-matce a dohodě s ní. A svoje řeknou i děti.
Přesto si osobní odpovědnost nese každý táta sám.

Tati, buď normální!
Postoje českých otců
Moderní táta (61 % mužů)
U

„Otec by měl být dětem především partnerem
a kamarádem.“

U

„Moje partnerka má stejné právo se realizovat jako já.”

U

„Dovedu si představit, že bych zůstal s dítětem
na rodičovské dovolené.“

Tradiční táta (39 % mužů)
U

„Myslím, že dnešní děti potřebují především
pevnou ruku.“

U

„Nedovedu si představit, že bych zůstal s dítětem
na rodičovské dovolené.“

U

„Jsem spíš pro tradiční dělbu práce – žena se stará
o děti a domácnost a muž vydělává.“
(zdroj: Podoby otcovství v ČR, 2010, MPSV ČR)

Jaký jsem táta? To je otázka, kterou si muži v běhu rodinného života často nekladou. Spíš jim ji předkládá ve formě
výčitky matka jejich dětí: „Můžeš být s dětmi víc aspoň o víkendu?“ Nebo ostřeji: „Jsem na ně pořád sama!“ Možná tu
mateřskou konfrontaci potřebujeme. Proč se na stav otcovství nezeptat těch, o které tu jde v prvé řadě, dětí? Ještě dřív
než dospějí a vmetou do otcovské tváře svá vlastní obvinění.
Požádal jsem o spolupráci profesorku češtiny Blanku
Pešoutovou z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Souhlasila
(Díky!) a zadala primánům písemnou práci na téma „Tatínkovství?!“ Výběr žánru, formy (mýtus, charakteristika,
úvaha, návod) byl na nich. Psaní předcházelo přemýšlení:
Koho/co mám ve svém srdci, jak velký prostor tam mám?
Každý si své srdce i namaloval a vepsal, co chtěl. Děti nakreslily jednoduchý sociogram – tatínka tam měly všechny,
někdo těsně u bubliny JÁ, někdo spíše opodál. Pak ještě
rozdělily seznam tatínkových vlastností na správné a nesprávné. Až na závěr vznikly texty. Chytré, vtipné, silné. Byl
jsem zvědav na autory a autorky a šel je navštívit.
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„Kdyby byl můj táta zvíře, tak by byl žirafa – protože má
vysokou inteligenci,“ říká vytáhlý kluk na úvod setkání
v primě. Jaká jiná zvěř se objevila? Býk (mohutný, dokáže
se naštvat, ale i rychle uklidnit), voříšek (hodný a veselý,
ale taky kouše, když mám špatné známky), delfín (chytrý
a oblíbený), bobr (pracuje a pak odpočívá). Ptám se dále,
co od svého táty nejčastěji slyší. „Mohla bys za mne umýt
nádobí?“ „Choď v bačkorách!“, „Já si vždycky myslel, že
dívky jsou pořádné.“ „Jako bych to neříkal!“ To nezní moc
lichotivě, ale děti, zdá se, otcovské hlášky zas tak tragicky
neberou a společně se jim smějí.
Celkem vážně ale berou experiment, při němž mají pojmenovat vlastnosti ideálního táty a napsat je na siluetu
nakreslenou na velkém papíře. Prohlédněme si toho super
otce odshora dolů: vysoké IQ, paměť, tolerance, empatie
a moudrost (vše v hlavě), mírnost (krk), láska a cit (hruď),
trpělivost a humor (břicho), šikovnost, píle, přísnost, vstřícnost a starostlivost (vše na rukou) a nakonec bystrost a obětavost (kupodivu v nohách, ale asi už nebylo kam psát). Co
mu chybí? Módní atributy mužské krásy: „No, nemusí mít
zrovna nagelovaný vlasy.“
Skládám „baličák“ a na něm toho úžasného, ale také
poněkud zakrslého tátu (na papír se v lidské velikosti
nevešel). A dovoluji si otázku, co by rodič mužského pohlaví rozhodně neměl dělat. „Nemyslet si, že má vždycky
pravdu.“ „Nevysmívat se.“ a samozřejmě „Nerozvádět se.“
Je zde i varování: „Nebýt úplně dokonalý.“ Po něm se mi
ulevuje. Dobrý konec návštěvy. O něco chytřejší se večer
vracím k samotným textům.
„Představu ideálního tatínka bych opustil a soustředil se
na ty dobré tatínky,“ píše Kryštof. A Lucie mu sekunduje:
„Ideální tatínek není a jestli, tak ne na dlouho. Jistě, má
i špatné vlastnosti, ale díky nim je s ním legrace.“ Vybavuje
se mi anglický kreslený seriál pro malé děti „Peppa Pig“.
Tatínek v něm znovu a znovu selhává a přesto je milý a milovaný. Určitě i proto, že se své nedokonalosti sám dokáže
zasmát (a pak zachrochtat).
I větší gymnaziální studenti mají pro otcovské poklesky
pochopení. Jsou shovívavé, možná jen poučené. Tak jako
Bára: „Když jsem byla menší, byl pro mne tatínek takový
‚všemohoucí hrdina’. Divila jsem se, když mi máma řekla,
že ani tatínek neumí vyletět na měsíc! To bylo velké zklamání. A také to ukazuje na to, že tatínek je pro mne velmi
důležitý.“
Táta opravdu nemusí být dokonalý. Může si dovolit zaostat za ideálem. Tím spíš ale může překvapit: „Tatínek všeobecně vaří hůř než maminka, ale některá jídla dělá opravdu

suprově. Například lasáně, žemlovku nebo rezance.“ Samozřejmě, jeho popularita nezávisí na kuchařské dovednosti,
spíš na tom, že s dětmi dělá „samé zábavné věci“. Pro Ráchel
je to „nejlepší tatínek na světě“.
Táta není jen nedokonalý, někdy je dokonce i směšný.
Markéta popisuje: „Tatínek přišel. ‚Tak jak se máte?‘ zeptá
se. ‚Nic a máme se dobře‘, odpoví všichni jako nacvičenou
frázi. ‚To já jsem měl den…‘ Jeho povídání někdy vystačí na
hodně dlouho. Vyjmenuje pár neschopných lidí a pak co dělal, či co má v plánu, nebo co měl k obědu. Poté si odloží, otevře pivo a k tomu dodá ‚To mám ale žízeň!‘. Pak zapne svůj
notebook nebo počítač a zkontroluje, zda mu cestou domů
nepřibyla práce. Většinou jo.“ Hrůza, co? Ale neukvapujme
se: „Když je přes den hezky, zeptá se všech, zda nejdou na
procházku, a když odpoví, že ne, ptá se, jestli vážně.“ Ten
táta má přece jen zájem. A také kouzlo: „Nejradši ho mám
ale v knihkupectví. Sáhne po jedné knize, podá mi ji a mně
se zdá, že je to nejlepší kniha na světě.“ Resumé? „Mám ho
ráda, ale některé věci dělá s přesnou pravidelností.“
Ztráta iluzí o otci neznamená, že ho synové a dcery zatratí,
přestanou mu věřit a už ho nemají rádi. Naopak. „Chovej
se, jak si myslíš, že je to správné. Buď zlý i hodný. Děkuju,“
píše Katka ve svém dopise. Hodně velkorysé. Nicméně
děti jsou vůči svým otcům také náročné, například Adéla:
„Myslím, že být tatínek je radost, ale i trochu zátěž. Muž by
si měl už v mládí vybrat mezi kariérou a rodičovstvím. (...)
Rodičovství jsou závazky, které muže jistě omezují (…), ale
omezování mu může dělat radost.“ Docela dospělý pohled
na „otcovské dilema“ práce nebo rodina.
Spolužák Richard jde ještě o krok dál: „Tatínkovství je povolání“, tvrdí a nekompromisně pokračuje: „Šéfem tatínka
– zaměstnance – je dítě (…) a jeho kolegyní v zaměstnání je
maminka.“ Ale to není všechno. „Jejich šéf je produktem
jejich lásky.“ Šéf dále rozvíjí svoji úvahu v tom smyslu, že
jeho zaměstnanci mají různé úkoly a role. „Při složitém
rozhodování rodinných problémů dává maminka spíš na
city. To tatínek situaci analyzuje a propočítává.“ Odbornice
na gender by asi vystartovaly, ale šéf potřebuje různorodý
tým a chce „si vybrat ze dvou pólů života“. Jaký je podle
dětí ten tátův?
Z analýzy textů vyplývá více méně to, co primáni přisoudili ideálnímu otci a jeho siluetě při našem osobním setkání. Například: „Nechť jsou muži velcí, aby budili u svých
dětí úctu.“ Zní to starozákonně a stereotypně, jistě i proto,
že Bety si vybrala žánr mýtu. Jenže motiv přísného otce se
objevuje i v jiných slohových pracích. Ano, děti vyžadují
hranice a očekávají je od mužské části rodičovského páru.

Ratata s. 10—11
Zvlášť pokud jde o toulání po ulicích, vysedávání u počítače nebo televize.
Mezi tím, co děti řekly a co napsaly, byl také jeden podstatný rozdíl. V přímém kontaktu byly s to vyjádřit přání,
aby byl táta také citlivý, v textech se tento požadavek přímo
nevyskytl. Možná je v dnešních rodinách (a nejen v nich)
tabu. Výchova versus péče. Přísný táta, to ano. Ale citlivý?
Snad jen mezi řádky.
„Rodič, otec a tatínek jsou pro mě úplně rozdílné pojmy.
Rodič je každý muž, který zplodil dítě. Otec je ten, který
buď na dítě přispívá a občas ho vídá, nebo jenom platí alimenty a dítě ho nezajímá, nebo ho jenom vychovává a nechová k němu žádné větší city. Ale tatínek, to je ten, který
má dítě rád, ono má rádo jeho, učí ho, jezdí s ním na výlety
a čte mu před spaním pohádky.“ Markéta nabízí jednu
konkrétní emoční dovednost: „Můj tatínek chtěl být jako
malý popelářem a teď je akademický malíř. Sny se trochu
liší od reality. V tom by měl tatínek své děti podpořit a dodat jim sílu se svému snu věnovat.“
Chcete, tátové, ještě další rady? Jiná Markéta vám je
ochotně dá:
1. Jít důsledně příkladem: „Nikdy neříkejte svému dítěti, že
má příšerné známky, pokud jste na tom dříve byli stejně.“
2. Starat se o dítě „alespoň polovinu času, který mu rodiče
věnují, minimálně třetinu.“
3. Nerozmazlovat dítě a „nedávat mu všechno, co chce“, ale
nebýt zase moc přísný.
4. Mít důvěru dítěte: „Nelhat mu, neprozrazovat jeho tajemství a hlavně plnit sliby.“
A ještě dvě chytré rady navrch: „Alespoň jednou týdně potěšte svého potomka“ a „ochotně odpovídejte na všechno,
na co se vás dítě zeptá.“
Jakub, zkušený syn, se zaměřil na nastávající i začínající
tatínky. Zdůrazňuje, že je třeba být dítěti na očích, trávit

Zůstal byste s dítětem
na rodičovské dovolené?

s ním co nejvíc času, hrát si s ním a nechat ho zvítězit. „Malé
děti jsou velmi závodivé. Proto je občas nechte vyhrát. Ale
není dobré to dělat pořád, aby se děti nenaučily jen vyhrávat a aby občas snášely i prohru.“ A zlaté pravidlo? „Chválit,
chválit, chválit. Chvalte dítě ve všem, co dělá, a jestli něco
dělá špatně, pomozte mu a nakonec řekněte: ‚Jé, tys to ale
hezky postavil/a.‘ Nebo větu podobného významu.“
Že jsou to známé věci? Jistě. A taky normální, nijak přehnané nebo nerealistické. Z táty nedělají žádného ideálního
panáka, ale dobrého rodiče. Jsou to normy, které nastavují
samy děti a nikoli dospělí ve svých chytrých knížkách a řečech. V tom je jejich výjimečná hodnota.
Je to vlastně směšně jednoduché: pokud chceme my tátové vědět víc o tom, co od nás děti potřebují, měli bychom
se jich na to víc ptát. A nevzdat se, když napoprvé uhnou
pohledem. Třeba to v nich zraje. I kdyby jen pro školní
sloh. Při návštěvě ve škole i četbě textů jsem si potvrdil, že
děti zpětnou vazbu dát umějí. A dost výživnou.
Tak jako Adam: „Když jsem byl ještě malý kluk, tak jsme
se bavili o tom, co budeme, až budeme velcí. Můj bratr chtěl
být malíř a já jsem řekl, že budu normální tatínek. Ale co
to vlastně normální tatínek je? Někdo jako maminka na
mateřské, akorát v mužské podobě. Podle mě by tatínek
měl živit rodinu a někdy pozdě odpoledne přicházet domů
a vykládat veselé historky a věnovat se rodině. Měl by mít
občas čas na rodinu a příbuzné. Neměl by mít práci, která
by ho unavovala, aby mohl sportovat a chodit na výlety se
svými dětmi.“
P. S. Děkuji všem gymnazistkám a gymnazistům za jejich „tátovské texty“. Ne každý jsem citoval, ale všechny
četl a v článku využil.
Martin Jára
v redakční úpravě text vyšel v Lidových novinách
15. 6. 2009, zde v autorské verzi

Muž jako živitel rodiny
Strach ze selhání

Určitě ne 23 %
Ano, pokud by to bylo nezbytně nutné 21%
Spíše ne 20 %
Ano, pokud by to bylo pro naši rodinu finančně výhodné 13 %
Určitě ano 7 %
Moje partnerka si přeje zůstat doma s dítětem sama 10 %
Ano, pokud bychom se s partnerkou vystřídali 6 %
zdroj: Podoby otcovství v ČR, 2010, MPSV ČR

(...) Co dnes spouští a udržuje neúnosný tlak, který mnohdy
nemilosrdně drtí nervové systémy moderních lovců?
Radka Dudová ze Sociologického ústavu AV ČR např. uvádí,
že dimenze živitele je pro mužskou identitu stále klíčová
a tato norma je všudypřítomná. Ačkoli u nás není model
muže-živitele a ženy-hospodyňky téměř nikde uplatňován

→

beze zbytku a vydělávají oba (ženy často i více než muži),
přesto má výdělečná aktivita muže a ženy odlišný smysl
a příjem ženy je vnímán jako sekundární. A navíc, nejde
jen o to chodit do práce: „V českém prostředí je to zejména
úprava bytu, která je vnímána jako součást otcovské investice do dětí a rodiny. Takováto aktivita je otci chápána
jako rovnocenná na jedné straně času strávenému osobně s
dětmi a na straně druhé placené profesionální práci,“ uvádí
dále Dudová.
Tím jsou do velké míry vysvětleny i klasické rodinné
hádky, které obvykle ještě zesílí v období ženiny mateřské
dovolené: „Co po mně ještě chceš?!“ křičí muž. „Chodím
do práce, vydělávám a včera jsem ještě v kuchyni vyměnil
žárovku!“
Muž ovšem i díky pravidelným mediálním masážím někde ve skrytu duše ví, že to nestačí, a často jej pronásledují
pocity viny a pochybnosti. Co když není dobrým otcem
a manželem? Uvědomuje si, že v práci tráví většinu času
a dětem se nevěnuje tak, jak by sám chtěl. Už tak má pocit, že ve svých rolích v podstatě selhává, ale ten skutečný
Damoklův meč se týká právě finančního zajištění rodiny.
Když selže tam, selže úplně, před rodinou, sám před sebou
i před celým světem. Selže ve své identitě a ve svém statusu,
selže jako muž.

Strašák ekonomické krize
(...) Finanční analytici a poradci se často nad současnou celosvětovou ekonomickou krizí potutelně usmívají a mezi
sebou jí říkají „pseudokrize“. Jenže i ta (...) dopadá na bedra
mužů s plnou vahou hrozby ze selhání, byť sama o sobě
může být jen obrazem nafouklé bubliny. A rozhodně se
přitom nejedná jen o Spojené státy a o žánrové obrázky
amerických psychoanalytiků s čekárnami plnými vystresovaných pacientů.
Honzu přivedla k psychologovi právě současná světová
ekonomická situace. Chvíli trvalo, než si uvědomil, že ona
neurčitá, ale přesto spalující úzkost se týká strachu z krize,
či přesněji řečeno obavy ze ztráty zaměstnání. Našel si
proto ještě jednu práci, aby se pojistil. Úzkost ale nemizela,
naopak. Co když o jednu z nich přijde a současný životní
standard se sníží? A co když, nedej bože, přijde o obě? Nic na
tom nedokázal změnit ani fakt, že jeho žena má také dobře
placenou práci, v zádech mají rodiče z obou stran a o jejich
dvě děti je dobře postaráno.
„Napadlo mě dokonce, že bych si sáhnul na život. Byla
to jen myšlenka, ale napadla mě. Pořád žiju v úzkosti a nejistotě, že mi zazvoní telefon a šéf mi oznámí, že se snižují

stavy a že budu muset firmu opustit. Představuju si tu hroznou situaci, představuju si i to, jak to doma musím říct ženě
a dětem, svým rodičům…“
(...) „Někdy cítím úplnou paniku, vyřazuje mě to ze hry.
Beru léky, chodím na psychoterapii, ale zatím mi připadá,
že dokud ta krize neskončí a ze všech stran mě nepřestanou
děsit, tak se prostě neuklidním.“

Čas na změnu?
Někteří odborníci naznačují, že jedním z dopadů současné
krize (ať již jí říkáme jakkoli), může být právě změna ve
vnímání tradičních rolí, jakož i jejich reálná proměna. Je to
logické, když muže propustí a ženy zůstanou v práci, kdo
bude živitelem? Pro Honzu je tato varianta ale nepřijatelná:
„To by nefungovalo, jak bych se mohl podívat sám na sebe
do zrcadla? To bych nebyl chlap.“
Ani průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění
z loňského listopadu neukazuje na to, že by změna měla
přijít nějak závratně rychle. Před osmi lety si myslelo 17
procent dotázaných, že by se o rozpočet domácnosti měl
starat muž. Dnes si to myslí plná čtvrtina respondentů! To
mj. znamená, že dopad ekonomických vln a vlnek může
spustit paradoxní reakci – společnost bude o to více po mužích vyžadovat, aby se rázně chopili kormidla a vyvedli své
bližní z finanční temnoty. Je pravděpodobné, že podobné
nároky je ale budou zároveň ještě více neurotizovat a traumatizovat.
Na druhé straně také u nás žije skupina mužů, pro něž
není hlavní otcovskou zodpovědností materiální zabezpečení rodiny a tradiční rozdělení rolí aktivně odmítají,
např. tím, že zůstávají na rodičovské dovolené místo ženy.
Je ovšem evidentní, že takových mužů je menšina a zřejmě
ani v blízké budoucnosti nebudou určovat trend vývoje
„živitelství“ v našich zemích.
(...) Podle již zmíněné Radky Dudové ukázal sociologický průzkum mezi českými muži následující: „Většina
respondentů sice chápe sama sebe jako živitele, ale při
hlubším zkoumání se ukazuje, že rodina ve skutečnosti
závisí na příjmu obou manželů, takže muž je živitelem jen
v rovině reprezentační. Přestože rodinu prakticky neživí,
alespoň ne jako výhradní živitelé, vnímají její materiální
zabezpečení jako svou největší otcovskou zodpovědnost.
Po rozchodu ale pak předpokládají, že matka dětí se bude
podílet na jejich materiálním zabezpečení a svůj příspěvek
vnímají skutečně jen jako příspěvek.“
Všímáte si, jak rychle a jak snadno se role živitele promění po rozvodu? Před kým tedy vlastně potřebujeme jako

Ratata s. 12—13
muži-živitelé obstát? Ve světle předchozího zjištění to vypadá, že naše vlastní mužské sebevědomí může být natolik
křehké, že především sami sobě potřebujeme poskytnout
nějaký jednoznačný důkaz o tom, že za to stojíme. Tím důkazem má být historicky pochybná a sociologicky značně
nejistá a nepřesvědčivá role živitele rodiny. Ta samá role

nás žene k výšinám, ta samá role nám láme vaz. Možná by
proto bylo lepší jít si občas s chlapama ulovit nějakého
toho mamuta nebo poorat políčko pluhem, třeba by nás to
alespoň na chvíli uklidnilo.
Adam Suchý
zdroj: Moje psychologie

Test: Jste dobrý otec?

Vyhodnocení:
24—20 bodů: Zřejmě jste něco jako profesionální otec. Takových
se mnoho nerodí, ale vězte, že nic se nemá přehánět. Vaše žena

1. Co si představíte pod pojmem „dobrý otec“?

jistě ocení péči a pozornost, kterou věnujete nejen dítěti, ale i jí,

a) partner, který se podílí na péči o děti — 2

nicméně trocha klidu a samoty je vždy prospěšná pro všechny

b) otec, který se stará o dítě se vším všudy — 3

zúčastněné strany. I malé dítě potřebuje svůj prostor a součástí

c) partner, který zabezpečí rodinu — 1

rodičovství je i umění poskytnout mu ho. Nechte někdy matku

2. Je pro vás důležité pohlaví vašeho dítěte?

být matkou, dítě být dítětem a sebe být mužem, který si může

a) vůbec ne, hlavně když je zdravé — 3

dovolit jednu hodinu odpoledne strávit sportem nebo poseze-

b) není, ale rád bych měl někdy i syna — 2

ním s kamarádem.

c) je, určitě chci mít syna — 1

19—13 bodů: Ačkoli ideální rodičové neexistují (a je to tak dobře),

3. Uměl jste si představit, co vás čeká po narození potomka?

vy se tomuto pomyslnému obrazu docela blížíte. Vhodnou měrou

a) ani náhodou, hlavně ty probdělé noci jsou strašné — 1

rozdělovat pozornost mezi dítě, ženu, práci a sebe, to už vyžadu-

b) trochu ano, ale připravit se na to asi nedá — 2

je kus snahy a umění. Některé věci se samozřejmě nedají naučit,

c) ano, připravil jsem se na to a těšil se — 3

ale přístup, který je založený na lásce, snaze a rodičovské intuici

4. Chtělo se vám k porodu a byl jste u něj?

je téměř vždy správný. Pokud se vám podaří být i nadále otcem,

a) ano, ani na chvíli jsem nezaváhal — 3

který to nepřehání s úzkostnou kontrolou a ochranou, ale je na

b) trochu jsem se toho bál, ale šel jsem k porodu rád — 2

druhou stranu po ruce vždy, když je ho potřeba, potom si můžete

c) ne, myslím, že bych tam nebyl nikomu prospěšný — 1

gratulovat.

5. Změnil se nějak váš denní program po narození potomka?

12—8 bodů: Těžko říct, jestli vám někdo sliboval procházku

a) jistě, změnil se úplně od základů — 3

růžovou zahradou, nebo si ještě dnes představujete rodičovství

b ani ne, i když pár věcí je samozřejmě jinak — 1

jako výhradní povinnost matek, ale váš přístup má jisté vady na

c) určitě, ale některé staré dobré rituály nám zůstaly — 2

kráse. Otec samozřejmě nemusí vůbec být domácím mazlíčkem,

6. Přebalujete dítě a účastníte se dalších tzv. „ženských“ prací?

který vždy udělá, co se po něm žádá, ale jistá iniciativa a míra

a) ne, pomáhám jinak, ale tohle snad opravdu dělají matky — 1

porozumění z vaší strany by byla vhodná nejen pro rozvoj vašeho

b) ano, snažíme se nějak si to rozdělit mezi sebe — 2

dítěte, ale i pro rozvoj vašeho vztahu. Ačkoli vám to tak možná

c) ano, po příchodu z práce přebírám žezlo péče se vším

nepřipadá, být otcem je něco úplně jiného, než být jen partnerem

		

všudy já — 3

své ženy.
Adam Suchý
zdroj: www.adamsuchy.cz

7. Co si myslíte, že žena na mateřské opravdu nejvíc potřebuje?
a) odpočinout si chvíli od dítěte a být chvíli jen sama
		

pro sebe — 2

b) mou pozornost a pomocnou ruku v péči o dítě
		

a domácnost — 3

c) dobré zázemí a klid na chvíle trávené s dítětem — 1
8. Leze vám někdy váš potomek na nervy?
a) ano, to snad ani nejde, aby to bylo jinak — 2
b) ano, v poslední době docela často — 1
c) ne, věděl jsem, že to bude někdy náročnější — 3

83 % mužů je spokojeno s tím, jak jejich partnerka
pečuje o děti.
57 % žen je spokojeno s tím, jak o děti pečuje jejich partner.
33 % párů se neshodne na rozdělení domácích prací.
15 % se neshodne v otázkách výchovy.
zdroj: průzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, 2010

→

Jak poznám, že jsem
workohoholik?
1.

Práce mne zajímá víc než rodina a cokoli jiného.

2. Někdy mne práce nabíjí a jindy nejsem s to nic udělat.

Umožňuje vám zaměstnavatel
každodenní péči o děti?
55 % českých otců odpovídá ano
45 % českých otců říká ne

3. Beru si práci do postele a pracuji i o víkendech
zdroj: Podoby otcovství v ČR, 2010, MPSV ČR

a o prázdninách.
4. Nejvíce a nejraději mluvím o práci.
5. Pracuji více než 40 hodin týdně.
6. Místo koníčků se zabývám tím, jak víc vydělat.
7.

Beru si plnou odpovědnost za výsledek své práce.

8. Moje rodina a přátelé se už smířili s tím, že nechodím včas.
9. Beru si práci navíc, pokud podle mne hrozí, že nebude
udělána.
10. Podceňuji čas, který je třeba na pracovní úkol, a pak to
doháním na poslední chvíli.
11. Věřím tomu, že je správné pracovat přesčas, pokud mám
svoji práci rád.
12. Jsem netrpělivý, když jednám s lidmi, kteří mají jiné priority
než práci.
13. Mám strach, že nebudu-li pracovat tvrdě, ztratím práci
nebo budu neúspěšný.
14. Mám pořád starosti o budoucnost, a to i když věci jdou
správným směrem.
15. Chovám se energicky a soutěživě i ve hře.
16. Naštve mě, když mě někdo žádá, abych ukončil svoji práci
a dělal něco jiného.
17. Zvyk pracovat co nejdéle poškozuje moji rodinu a jiné
vztahy.
18. O práci přemýšlím za volantem, před usnutím nebo když
mluví někdo jiný než já.
19. Pracuji nebo čtu při jídle.
20. Věřím, že vyšší výdělek vyřeší ostatní problémy
v mém životě.

Už tři a více kladných odpovědí znamená, že jste
adeptem workholismu.
zdroj: Workaholics-anonymous, U.S.A.
www.workaholicsanonymous.org
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Knihy
Jsou tátové, o kterých si čteme, a tátové, kteří čtou. Všichni jsou důležití. Už jen proto,
že se s nimi v době internetové nadvlády potkáváme u knížek.

Pro děti
Tatínek a lavina
(úryvek)
Tatínek se mezitím převlékl do domácího oblečení, posadil se na gauč a nalil mamince i sobě víno. V televizi právě
začínaly zprávy a tak zesílil zvuk. Ta paní, co čte zprávy,
říkala, že silně prší nejen v České republice, ale i v jiných
zemích. V jedné daleké zemi dokonce déšť rozmočil celý
kopec, který se pak sesunul na několik domů.
„Tomu se říká sesuv půdy. Něco podobného je lavina,“
poučila Sáru maminka. Laviny i sesuvy půdy jsou strašně
nebezpečné. Když člověka zavalí, nemůže dýchat. Udusí se.“
„Umře?“
„Ano,“ řekl tatínek. „Může i umřít.“
„Lavina bývá ze sněhu, z kamení nebo z bláta,“ řekla
maminka.
Tatínek se podíval do maminčiných hezkých zelených
očí a potom pohlédl na obě holčičky.

„Nebo z hraček – jestli to náhodou nevíte,“ řekl. „Kopec
hraček může člověka zavalit úplně stejně.“
„Ale nene!“ nevěřila mu Sára. „Nemůže.“
„Nene!“ volala Bára.
„Jojo,“ odpověděl tatínek vážně. „Může.“
Maminka dodržela slovo a večer usínaly obě holčičky
bez pohádky, protože tu vysokou hromadu hraček v obývacím pokoji neuklidily. Na skla střešního okna stále bubnoval déšť. Bára už spala, ale Sára nemohla usnout. Myslela
na lidi v té daleké zemi, jejichž domy zavalilo bláto, a byla
z toho smutná. Ještě že před jejich domem žádný kopec
není!“ pomyslela si – a vtom se z obývacího pokoje ozvala
strašlivá rána a hluk.
„Pomoc!“ uslyšela Sára volat tatínka. „Pomoc! Dusím
se!“
Sára polekaně vyskočila z postele – už tušila, co se tatínkovi stalo. Také maminka vyrazila v noční košili z ložnice
a běžela na pomoc.
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„Zasypala ho lavina hraček!“ křičela maminka. „Nemůže dýchat!“
A opravdu: tatínka nebylo pod hračkami téměř vidět.
Z hromady koukala jenom tatínkova levá ruka, kus nohy
a ucho, ale to bylo částečně zakryté pexesem. Sára na nic
nečekala, a jak nejrychleji uměla, začala z tatínka hračky
odhazovat. Celé břicho měl zasypané barevnými dřevěnými kostkami, přes nohy leželo kolo a na obličeji měl
přiklopený Bářin kočárek, s nímž musela Sáře pomoct maminka. V puse měl tatínek žlutou kostičku lega. Jakmile
mu ji maminka vyndala, konečně se nadechl. Posadil se
mezi rozházené hračky, Sára mu skočila do náruče a rozplakala se.
„Opatrně,“ požádal ji tatínek. „Trochu to bolí. V zádech
mám vraženého Nema.“

Tatínek a drak lidožrout
(úryvek)
… Ale drak se zase nedal oblomit, ani pláč, nářek, ani prosby
nezabíraly – a to strašné drakovo jazyčisko se omotalo krasavici kolem pasu a už letěla nahoru do té dračí huby!
Odpoledne se sešli zase všichni na radnici a že už zbývá
jenom jedna. Ta nejkrásnější. „Co bude pak?“ ptali se jedni,
„Co se proti tomu dá dělat?“ ptali se druzí. Třetí říkali: „To
jsme to dopracovali, copak mezi námi není jediný hrdina,
jediný odvážlivec?“ (…)
A tu se mezi těmi všemi lidmi přihlásil tatínek a povídá:
„Mě něco napadlo. Kdybych se já třeba přestrojil tadyhle
za tu slečnu, vzal bych si nějaký závoj a venku se už stejně
stmívá, moc už není vidět, já bych se pokusil něco udělat.
Co na to říkáte?“
Krasavice se na něho vděčně podívala, lidi taky říkali:
„Nic jinýho nemáme, je to naše jediná šance, v nejhorším
můžeme říct, že jsme o tom nevěděli, ten závoj a tak, že se
on sám vloudil, a tu slečnu tomu drakovi dáme pak a bude!
A co zítra? Poručeno Pánu Bohu.“
A s tím také vyšli. Tvůj tatínek si vzal černý závoj a ženské šaty, pod sukni si schoval dvě motorové pily na setrvačník a šli, až přišli k tomu mrakodrapu. Drak otevřel tlamu
jako vrata do garáže a povídá: „Máte štěstí, že jste přišli, už
jsem se na vás chystal, že vás spořádám všecky, jako housky
na krámě. Tak kde ji máte?“
Tvůj tatínek vyšel z davu v těch ženských šatech a s černým závojem na hlavě a tvářil se zkroušeně. Drak vyšlehl

„Musela to být strašná rána,“ řekla maminka a potom se
vyčítavě podívala na Sáru.
„Taky že byla,“ povzdechl si tatínek.
Hrozně jsem se o tebe bála,“ řekla maminka. „Bála jsem
se, že se v té lavině udusíš.“
„Já taky,“ vzlykala Sára. „Promiň, tatínku! Slibuju, že už
budu uklízet!“
„No,“ řekl tatínek a pohladil ji po vlasech, „to jsem
vážně zvědavý.“
(Výchovný efekt této pohádky působí obvykle jeden až
dva dny.)
Michal Viewegh
Krátké pohádky pro unavené rodiče (str.29—30).
Praha: Druhé Město, 2007.

ten svůj jazyk, omotal ho zas, jako vždycky, tatínkovi kolem
pasu a zvedl ho nahoru do tlamy a sklapl ji.
Lidi pokyvovali hlavou a vedli řeči: „To má za to, hrdina,
prdina, myslel si, že vyzraje na draka!“ Někdo ho taky politoval, jiný řekl jenom: „Chudák, má to za sebou,“ a všichni se
rozešli, jen ta poslední krásná dívka tam zůstala stát a bylo
jí smutno, že to s tatínkem takhle dopadlo. Ale to si jenom
myslela.
V drakově břiše si tatínek nasadil potápěčské brýle, aby
dobře viděl, spustil tu motorovou pilu a rozřízl drakovi břicho. Ten sebou mlátil a nadával. Ale nic mu to nepomohlo!
Pak tatínek vylezl ven a ušmikl drakovi jazyk, kterým po
něm ještě šlehal, a tou druhou pilou, protože ta první už
byla zničená, uřízl drakovi ještě hlavu.
Ta spadla z toho mrakodrapu na zem a bylo po drakovi.
Ještě rozřízl drakovi žaludek a všechny ty krasavice vylezly
a tatínkovi děkovaly. To už se zase sbíhali lidi, volali „Hurá“
a „Nazdar“ a „Sláva hrdinům“ a „Čest poraženým“ a podobně.
Zatím tatínek s krasavicemi sjeli dolů výtahem, ale bylo jich
moc, tak asi na stokrát. Až byli všichni dole, tak se krasavice
vrhly na tatínka a že mu nabízí, že by si ho vzaly za manžela,
nebo aspoň věnovaly svou lásku a tak. Ale tatínek nechtěl
a jen se díval, kde je ta poslední, ta nejkrásnější. A ta se zase
dívala po něm ani si nemuseli nic říkat, šli k sobě, dali si
pusu a pak se vzali.
Sám pan starosta je oddával a ještě říkal tatínkovi, ať se
příležitostně staví na radnici, zaplatit ty motorové pilky, co
se pokazily, že on, starosta, sice ví, že je tatínek zachránil, ale
pořádek je pořádek. A pak byla svatba, všichni jedli, pili, hodovali, padlo na to celé maminčino věno, ale co! Ale hlavně,
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že se měli a mají rádi. Ona totiž ta krasavice, co si ji tehdy
ten tatínek vzal, to je teďka tvoje maminka a ty seš jejich
dítě! A o tom drakovi asi nemluví proto, že na něho vlastně
rádi vzpomínají, jinak by se totiž možná ani neseznámili.
To je věc, co? Kdo by to byl řekl!? Teď ale jděte spát, ať jste
zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc!
Arnošt Goldflam
Tatínek není k zahození (str. 8—10).
Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2004.

Tatínek a nedělní vycházka
(úryvek)
… Maminka povídá, jen co polkla sousto svého oblíbeného
rohlíku s máslem, hořčicí a marmeládou: „Tak co podnikneme dneska?“
Tatínek se protáhl: „Nezůstaneme doma? Mohli bychom
se celý den válet v posteli.“
A kluk zase: „A dívat se na televizi!“
„Vždyť tam nic není, nic nedávají!“ ozvala se zase maminka.
„Dávají“ přidala se k bratrovi sestra, „mohli bychom se
dívat na reklamy, mohli bychom přepínat všechny kanály
a reklamy jsou vždycky někde. A kdybychom byli unavení
z té televize, tak bychom mohli jít do obchodu a něco si
z těch reklam koupit.“
Maminka se chytla za hlavu: „No, to už snad ale přeháníš,
ne?“
Ale holka se nedala: „Proč? Až já budu velká, budu si
kupovat jenom věci z reklamy!“
„A kdo tě, prosím tě, bude živit? A šatit? A kde na to
všechno vezmeš peníze?“ připojil se tatínek, který nemá
hloupé řeči rád.
„Vždyť tam říkali, v těch reklamách, abychom nechali
starosti na nich, tak co?“
Tatínek se už pomalu začínal zlobit: „To jsou jenom takové
řeči. Ty myslíš, že budeš sedět doma a oni ti budou nosit
pečenou husu až pod nos, nebo co? A za co? Za nic? Ty, nevykládej mně takové hlouposti, to bys mě opravdu naštvala!“
Ale sestra vede svou: „A stejně to tak budu dělat. Když to
říkají v televizi, tak to musí být pravda!“
Na to maminka jenom zaúpěla a tatínek se chytil za hlavu.
„A konec! Dost! Už to nemůžu poslouchat! Takovéhle
řeči škaredé! Dojedli jste?“ zeptala se maminka, ale nečekala

Kdo čte dětem nejčastěji?
Maminka 58 %
Babička 19 %
Tatínek 16 %
zdroj: Lidové noviny, 10. 4. 2010, průzkum nakladatelství Egmont
u žáků druhých, třetích a čtvrtých tříd základních škol v ČR

ani na odpověď. „Jdeme ven, do přírody někam. Je vidět, že
sedíte pořád doma a pak máte roupy!“
(…) Za půl hodinky už byli v lese. Tam už byl přece jenom
chládek, taky to bylo trošku tajemnější, ticho bylo a sem
tam se ozval nějaký ten podivný zvuk, jako by zaskřehotal
pták nebo zavřískal nějaký dravec. Děti s maminkou pochodovaly cestou mezi stromy a tatínek se vydal hlouběji
do lesa, kdyby náhodou natrefil na nějaké houby. Lesem
se nesla vůně suchého jehličí a všichni úplně zapomněli
na ranní debatu. Tatínek dával z hlouby lesa o sobě vědět.
„Hoholoploploplop!“ a maminka s dětmi se přidušenými
hlasy ozvaly, aby potvrdily, že o sobě vědí: „Holahouuu!“
Ale tatínkův hlas byl stále slabší, vzdaloval se a pak už
se neozýval vůbec. Les byl stále hustší a temnější a slunce
pronikalo vrcholky stromů už jen málo a jen tu a tam. Taky
už šly dost dlouho, děti dostávaly pomalu hlad a začaly je
taky bolet nožky. I maminka se už zmínila, že si přece jenom
budou muset udělat přestávku, sníst nějakou tu svačinu
a něčeho se napít. Jen co najdou nějaké vhodné místo. A tak
ještě kousek šly, až přišly k několika velikým kamenům
obrostlým mechem a lišejníkem, za nimi pak tajemná houština z všelijak zkřížených padlých stromů.
(…) Najednou se ozve podivný dutý hlas a zdá se, že se
kámen, obrostlý mechem, počíná lehce kývat.
„Kdo to tady ruší můj klid? Kdo se to vloudil do mého
kouta? Kdo mě chce vystřídat v mém zakletí?“
Děti jenom otevřely pusu a nemůžou ze sebe vydat ani
hlásku. Jen maminka se nesměle zeptala: „Kdo jsi? Tajemný
hlase? Ty jsi mluvící kámen?“
A kámen se zas pomalu rozkýval a hlas se ozval: já jsem
náčelník lupičů, strašlivý Plešivec. Taky mi říkali Krvavý
lesa pán. To proto, že nikdo neprošel tímto lesem živ a zdráv,
pokud se potkal se mnou a mými muži. Každého jsme oloupili a nakonec podřezali. Všude tady v zemi kolem leží kosti
a lebky našich obětí. A říká se, že kdo sem zabloudí a narazí
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na mě, už z toho lesa živ nevyjde. Dokud jsem žil, loupil
jsem a mordoval. A najednou, to bylo naposledy, tu šly dvě
děti, chlapec a děvčátko. Zabloudily a nemohly najít cestu
ven. Prosily mě o smilování, ale já jsem byl nemilosrdný.
Podřízl jsem je jako podsvinčata, vzal jsem jim poslední
kousek chleba a nebylo mi to líto. Zato přišel trest. Strašný
trest! Proměnil jsem se v kámen, necitelný, studený, těžký
kámen a budu prý tu tak dlouho, dokud se nade mnou někdo nesmiluje a nevysvobodí mě. A tak jsem tu už skoro
tisíc let a pořád nic! Obrostl jsem mechem, prší na mě, sněží
a zase svítí slunce a pořád nic.“
Zase se osmělila jenom maminka: „A kdo tě může vysvobodit?“
Zase jen dvě nevinné děti. Sourozenci, bratříček a sestřička. Jestli se nade mnou smilují a dají mi dobrovolně svůj
chléb a dají mi napít, bude moje hříšná duše vysvobozena
a já budu po tisíci letech konečně moci odčinit své hříchy.
Ale takové děti nejsou, co by se nade mnou slitovaly!“
Oba sourozenci se na sebe podívali. Pak se bratr zeptal,
přece jen se konečně osmělil: „A kdybych ti dal svůj chléb?“
„Já bych ti zase dala napít,“ ozvala se sestra.
Kámen se zakýval: „slitovaly byste se nade mnou?“
Děti přikývly. „Slitovaly.“ Pak vstaly, opatrně šly k balvanu a položily před něj kousek chleba a vylily na něj vodu,
kterou jim maminka vzala s sebou. Kámen se začal kývat
a děti odběhly zpátky k mamince.

„Zachránily jste mě, pomohly jste mi z věčného prokletí.
Děkuji vám, jste dobré duše!“ ozval se kámen, rozkýval se
ještě víc a víc, až se úplně převalil.
Z houští, které tvořily větve převalených stromů se ozval
nějaký šustot a děti se i s maminkou lekly. „Vlci!“ Už už se
chystali všichni na útěk, když tu se větve rozhrnuly a z houští se vynořil tatínek.
„Kde trčíte? Já volám, bloudím tady lesem a vy se mi neozvete? Někdo vás začaroval nebo co? A podívejme se, jakpak
by se taky mohly ozvat, když se tu krmí!“ hudroval tatínek
a na povalený balvan začal jednu vedle druhé klást houby,
které našel a bylo jich dost!
(…) Maminka i tatínek se dívali, jak děti dloubou hůlkou
do kamene, co býval loupežníkem a tatínek vrtěl údivem
hlavou, když mu maminka vyprávěla, co se přihodilo.
(…) A když to všechno vyslechl a vydali se na cestu domů,
podívali se na sebe s maminkou a maminka povídá: „Hodné
jsou ty naše děti,“ a tatínek kývá hlavou, „Hodné, moc
hodné!“ A zase šli a teď zas poznamenal tatínek: „Málokdo
má tak hodné a šikovné děti!“ a maminka dodala: „Nikdo,
já myslím, že nikdo.“
Arnošt Goldflam
Tatínek 002 (str. 74—79).
Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2006.

Pro dospělé
Víc než člověk
(úryvek)
… Minutu dvě stál uprostřed poloprázdného pokoje, a pak
mu zrak padl na odpadkový koš, který stál vedle místa, kde
míval tatínek psací stůl. Byl nacpaný hlavně kartóny od
košil a bílým balicím papírem od ramínek, ale na dně zahlédl Nathan zmačkanou kouli ze žlutého papíru; vylovil
ji a rozprostřel papír po podlaze. Byl to nějaký seznam, co si
tatínek sepsal; Nathanovi hned došlo, že to je tajný seznam,
a když ho dočetl, nejspíš by byl nejradši, kdyby to neudělal,
jelikož ho pořád ještě strašilo pomyšlení na milostný dopis, který našel v krabici ve sklepě a který jeho otci napsala
dívka, která Nathana tu a tam hlídala a kterou měl dost
rád. Lehnul si na břicho na místo, kde už nestál velikánský
dubový psací stůl, a četl, co jeho tatínek napsal. Písmo bylo

úhledné a odměřené, jako by byl doktor Shapiro při psaní
rozzlobený.
„PŘEDSEVZETÍ,“ četl Nathan: „1. Už nikdy nezvýším
hlas na své děti, ani na ně nebudu napřahovat ruku. 2. O nikom už nebudu smýšlet špatně, poněvadž nikoho nemohou pohánět triviálnější nebo přízemnější zájmy než mě.
3. Přestanu říkat svému otci a matce křestním jménem
a budu se snažit získat zpět to, co jsem ztratil, když se z nich
pro mě stali Milton a Flo. To jest: budu milovat své rodiče.
4. Nebudu tvrdit, že jsem četl knihy, které jsem nečetl, ani
nebudu říkat, že došlo na má slova, když jsem si o věci předem nic nemyslel. 5. Přestanu infikovat Nathana ohromující láskou k faktům a rovněž je sám přestanu nenasytně
a dychtivě sbírat, jak jsem činil až doposud. 6. Budu lepší
otec. 7. Každé ráno budu poslouchat Bartóka a před spaním Mozarta. 8. Vzdám se veškerých ambicí krom jedné
jediné, již v sobě chovám od svých devatenácti let, kdy
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jsem si sepsal první seznam deseti předsevzetí – milovat
a chápat umění, sport, vědu, literaturu a hudbu a jednoho
dne se stát pravým renesančním člověkem. 9. Nezahodím
tento seznam.“
V žaludeční nevolnosti a mdlém zděšení – podobnému
tomu, když v tatínkových lékařských knihách uviděl
obrázky vnitřního uspořádání lidského těla – Nathana nepatrně konejšilo vědomí, že doktor Shapiro už porušil bod
číslo devět. Popadl papír, znovu ho zmačkal, natrhl ho, roztrhl vejpůl. Zazvonil telefon; z tlumeného, tázavého tónu
Rickyho hlasu v kuchyni Nathan pochopil, že volá doktor
Shapiro. Za chviličku bude muset tatínkovi něco říct, něco,
co tatínek nikdy nezapomene, protože to bude první věc, co
mu za těchhle nových a mimořádných okolností Nathan
řekne. Nathan zadoufal – rychle se pomodlil k Bohu a přitom se na kolenou kýval zepředu dozadu – že tatínek poruší i všech těch osm zbylých předsevzetí, že bude i nadále
pohlavkovat své syny, usínat u rádia, z nějž hraje Harry
Belafonte a Doris Dayová, že se bude učit nazpaměť výšky
světových velehor. Žádna z těchto věcí se Nathanovi nezdála ani trošku podstatná, a přece způsobily, že se doktor
Shapiro sám vyhnal z domu, v němž strávil tolik let v roli
jakéhosi obdivovaného, jen občas nebezpečného obra,

Doppler
(úryvek)
… Na cestě z kina jsem ke své smůle řekl, že bude určitě
chvíli trvat, než si Saruman vybuduje u paty přehrady
novou věž. Moje dcera to přešla, ale když jsme došli do
kavárny, měla divoký pohled. Byl jsem zvědavý, co s ní je,
ale tím nechci říct, že bych se obával toho, co by případně
mohla říct. V mých očích byla tak neproniknutelná, že
jsem byl v každém okamžiku připravený na všechno. Pubertální dívky mi vždycky připadaly záhadné, i tehdy, když
jsem byl stejně starý jako ony. A od té doby odstup mezi
námi jen vzrostl, což je přirozené, a teď mám jednu vlastní
a jak jsem to tak viděl v ten večer před skoro šesti měsíci,
nebyly tu žádné hranice. Vezměte si to nejvíce iracionální,
co si dokážete představit, vynásobte to nejvyšším číslem,
jaké vás napadne, a moje dcera je těsně vedle, řekl bych.
Došli jsme do kavárny a posadili jsme se. Co je? zeptal
jsem se nakonec.
Řekla, že ji šokovalo, že můj první komentář po zhlédnutí takového eposu byl tak cynický a tak nedotčený tím
velkým příběhem, jehož jsem se právě zúčastnil.

inteligentního, šikovného medvěda s nepřeberným repertoárem triků. Nathanovi bylo z toho seznamu jasné, že
doktor Shapiro neměl sebemenší zdání o neustálé radosti,
kterou svým synům působil, ani o legendách a bájích, které
kolem jeho jména vyrostly. „Co to má takový tatínek za nemožný život!“ pomyslel si Nathan. Nejlepší člověk na světě
mohl klidně zaplnit tisíc stránek pěknými předsevzetími,
a přesto mít pocit, že musí s hanbou odejít z domova.
„Poslouchej, tati,“ protáhl Nathan, když zvedl telefon
a svalil se na opuštěnou tatínkovu stranu postele, „já jsem
nad tím přemýšlel. A fakt. Můžeš přijít domů, kdykoli se
ti zachce.“
„Já vím,“ odpověděl doktor Shapiro.
„Byl jsi bezvadnej táta, tati,“ řekl Nathan a pevně sevřel
roztrhanou kouli ze žlutého papíru. „Byl jsi ten nejlepší táta
na celým světě.“
„Díky,“ hlesl doktor Shapiro, ale tak nějak roztržitě, až
příliš rychle, jako by to byla jen taková odpověď, jako by se
už v duchu zabýval jinými, náročnějšími, obdivuhodnějšími
věcmi.
Michael Chabon
Modelový svět (str.104—105). Praha: Argo, 2006.

Jak se to vezme, řekl jsem. Viděli jsme neuvěřitelně drahý
film o skřetech. To bylo zajímavé. A já jsem rád, že jsem ho
viděl, když pro tebe tolik znamená.
Ona řekla, že to nemůže akceptovat a že to potvrzuje, že
odstup mezi ní a mnou je přesně tak velký, jak se obávala,
nebo, je-li to možné, dokonce větší.
Co chceš, abych řekl? zeptal jsem se.
Viděli jsme vyprávění o dobru a zlu, řekla moje dcera.
Necítíš v srdci nic?
Ale ano, rozhodně. Už jsem přece řekl, že to bylo zajímavé.
Chápu, že ten prsten je záludný a že ho mnozí chtějí získat,
a bylo to dobře udělané, ten, no jak se jmenuje, ten průsvitný,
co jí ryby…?
Glum, řekla.
Přesně tak, řekl jsem. Byl dobře udělaný. Nechápu úplně,
jak to udělali, ale je to imponující. A bitevní scény byly
silné a tak vůbec.
Víš, co je tvůj problém, tati? řekla teď.
Zavrtěl jsem hlavou.
Nemáš rád lidi, řekla. Nemáš rád lidi. A proto tě já nemám
ráda.
Vstala a odešla.
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Skoncovala se mnou, jako bych byl její kluk. Bylo to
vlastně celkem imponující. Na okamžik jsem na ni byl skoro
hrdý. Tamhle jde moje dcera, myslel jsem si, když odcházela.
Neztratí se. Pak jsem si objednal pivo a uložil jsem tu událost do složky pro iracionální jevy a pomyslel jsem si, že za
několik dní bude zase sama sebou. A to asi i víceméně byla.
Jenže když jsem o několik dní později ležel na stráni a cítil
v boku bolest a v obličeji slunce, došlo mi, že moje dcera
měla pravdu.
Nemám rád lidi.
Nemám rád to, co dělají. Nemám rád to, jací jsou. Nemám
rád to, co říkají.
Moje dcera trefila hřebík na hlavičku. Následkům toho,
co přesně pojmenovala, jsem se dlouho snažil záměrně
vyhnout.
Erlend Loe
Doppler, str.24—26. Brno: Vakát, 2007.

Festival VyšeHrátky 2010:
tátové čtou dětem i veřejně
Školní letní prázdniny jsou příliš krátké, to je bohužel neproměnný fakt. Protáhnout letní volno o týden si vzal za
svůj cíl festival VyšeHrátky, který proběhl od 1. do 7. září
2010 posedmé na pražském Vyšehradě.
(...) Svého pilotního předvedení se dočkala i jedna z letošních programových novinek – Odpolední večerníčky.
Dětem totiž na VyšeHrátkách četli otcové z řad slavných
osobností i z „lidu“ své oblíbené pohádky, pohádky, s nimiž
vyrůstali, nebo si je sami napsali. První festivalový den tak
zahájili Jiří Ornest, Jan Burian, Ondřej Liška, Jakub Kohák,
Jiří Dědeček a další tatínkové. Čtenáři (rozuměj, otcové)
si mohli dle libosti vybrat, které zákoutí Vyšehradu je
jejich čtenářské duši nejbližší. Někteří tak četli u hradeb,
někdo na trávě a Ondřej Liška si zabral teepee. Jan Burian
pohádku zpíval, režisér Kohák zase ke čtení Klapzubovy
jedenáctky přinesl údajnou část výstroje fotbalisty Čecha.
Plusem tatínkovského čtení, do kterého se od středy do
neděle zapojili mimo jiné i režisér Arnošt Goldflam, komentátor Robert Záruba, ekonom Tomáš Sedláček, ředitel
Nové scény Štěpán Kubišta nebo kritik Jan Rejžek, byl
vstup zdarma a možnost zapojit se se svým čtením mezi
slavné otce, což letos využili čtyři nebojácní tatínkové.

Radši film než knížku?
Tipy pro přemýšlivé otce
Cesta (The Road), USA, 2009, režie: John Hillcoat
Gran Torino, USA 2008, režie: Clint Eastwood
Kouřové signály (Smoke Signals), USA, 1998, režie: Chris Eyre
Na Sever (Nord), Norsko, 2008, režie: Rune Denstad Kanylo
O rodičích a dětech, ČR, 2007, režie: Vladimír Michálek
Štěstí, ČR, 2005, režie: Bohdan Sláma
Wrestler, USA, 2008, režie: Darren Aronofsky

(...) Festival je součástí celoročního projektu VyšeHrátky,
který v prostorách Vyšehradu s nepopiratelným genius
loci organizuje a iniciuje inteligentní, originální zábavu
pro děti, žáky, studenty nižších ročníků gymnázií a rodiče
těchto dětí.
Martin Moudrá, www.vysehratky.cz,
text neprošel korekturou
Foto: Tomáš Vodňanský

Ratata s. 20—21

Den otců
Slaví se na celém světě. Nejvíc v USA, kde před sto lety vznikl. U nás se zatím
oficiálně neprosadil. Ale jeho smysl – zviditelnit otce jako rodiče – je univerzální.
A ignoruje jazykové, kulturní i jiné bariéry.

Mají čeští otcové slavit?
Malý chlapec v pyžamu sedí na posteli. Do pokoje vstoupí
muž. Usedá na kraj postele. Kluk se vyděsí a z plna hrdla
křičí: „Maminko!“ Muž se marně snaží dítě gesty uklidnit.
Pak vytáhne noviny a rozevře je před sebou, takže se za ně
schová. V tu ránu se chlapec usměje a úlevně pronese: „Aha,
to jsi ty, tati!“ a obejme muže i s novinami kolem krku…
Když jsem tuto francouzskou reklamu na sportovní deník
pouštěl českým otcům, zpravidla se hořce zasmáli. Byl to
ten smích „jo, to znám“. Někteří si vzpomněli sami na sebe,
ale většina si vzpomněla na své otce. Neboť ti se schovávali.
Nejen před svými dětmi.

Je to jeden z rozdílů mezi českými otci 20. a 21. století.
Zatímco první se styděli vyjít ven s kočárkem, druzí své
potomky na veřejnosti vozí a nosí (nejlépe v šátku) s klidem, ne-li s pýchou. Generační předěl je poznat i na stylu
výchovy. Naši otcové vyžadovali poslušnost, neměli potíž
fyzicky trestat a nechávali péči o děti výhradně na matkách.
My se s dětmi kamarádíme, spíš jim domlouváme a rádi se
o ně postaráme.
Že by dnešní čeští otcové byli ideální? Nejsou. Bezpochyby se často chovají sobecky, nevšímavě a netrpělivě.
Ale mají jiné názory než jejich otcovské vzory. Už nejsou
pasivní, nýbrž aktivní.
Kdy je otcovská aktivita nejvíc patrná? Když se potomek
chystá přijít na svět (skoro každý druhý otec je dnes příto-
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men u porodu), když má později v adolescenci problémy
(a chodí za školu nebo bere drogy), nebo při rozvodu a následných dramatech (aktivisté poukazují na to, že z dvaceti
dětí jsou jen dvě svěřeny do péče otců a že střídavá péče
není využívána zdaleka tak, jak by mohla být). V podstatě
se vždy jedná o výjimečné situace. Kde zůstala rutina?
Aktivní otcovství zahrnuje i běžné úkony: vstávat v noci
k dítěti, chodit s ním k lékaři, vyzvedávat je ze školky, vařit mu, učit se s ním… Ale nejen to, patří k němu i domácí
(dříve takzvané ženské) práce: praní prádla, nákupy, ba i ten
obávaný úklid. Feministická propaganda? Ne, ne. Jen rub
rodičovství.
Věřím, že mnozí čeští otcové (včetně novopečených
otců i urputných bojovníků za otcovská práva) se chtějí
každodenně nebo aspoň pravidelně angažovat. Nevěřím
ale, že je motivuje jen blaho matek a dětí. Podle mě už jim
dochází, že otcovství přináší něco i jim samotným. A že to
něco dostanou, pokud vezmou svoji otcovskou roli vážně.
Ale bere jejich roli vážně i česká společnost? Pravda, v médiích už tolik nedefiluje otec workholik, neplatič výživného
a násilník. Čím dál tím častěji se zde objevuje účastník porodu, který pracuje z domova nebo je na rodičovské. Přesto
se aktivní otec zatím nestal normou, tedy normálním. Je to
stále exemplář, i když už ne exotický.
Mám jeden tip, jak podpořit, aby byl aktivní otec veřejně
či, chcete-li, většinově přijímaný. Slavit u nás Den otců.
Tento svátek vznikl před sto lety v USA. Iniciovala jej tam
dcera otce, který po smrti své ženy vychoval pět dětí. Ale
slaví se ve více než 60 zemích světa. Datace se liší, ale nej-

Poté, co má osmiletá dcera vyráběla ve škole dárky ke
Dni matek, se mě zeptala, kdy budou vyrábět něco ke
Dni otců. Řekl jsem jí, že letos asi nic vyrábět nebudou,
protože se u nás takový svátek neslaví. Skutečně mě
překvapila její prudká reakce, neboť já jí tu zprávu řekl
celkem nezúčastněným oznamovacím tónem. Rezolutně
prohlásila, že to je hrozná nespravedlnost a že to řekne
paní učitelce! Uvidím se s ní zítra (s dcerou), tak jí to
připomenu.
Martin Fafejta

častějším dnem je třetí neděle v červnu – po americkém
vzoru. Letos tedy 20. června.
Strážci tradice namítnou, že naše kultura tento svátek
nepotřebuje. Jsem taky Čech a import zvyků odjinud beru
kriticky. V únoru mne atakuje reklama, že bych měl popřát
své milované, a v listopadu vidím u domů zářit vydlabané
dýně. Mnohem více smyslu mi dává připomenout si v dobrém svého otce i svoje vlastní otcovství. Ostatně dělali to
(pravda, nikoli v červnu, ale v únoru) už staří Římané.
Jiné námitky vznášejí feministky: proč vynášet jen otce,
proč je pozitivně diskriminovat, proč je oslavovat? Jako táta
vím, zač je toho loket. Jsem živitelem. Vydělávám. Musím
vydělat. Zároveň se chci věnovat svým dětem. Nepotřebuji
dostat kravatu (falický symbol – obvyklý dárek ke Dni otců
v USA) ani slaďoučké přáníčko. Ale potěší mě, když si mé
dobré vůle jednou za rok někdo všimne.
Český koumák a česká koumačka by našli i jiné důvody
proti Dni otců. Například ten, že svátků už máme beztak
dost. Jenže nejsou všechna ta „ale“ součástí naší (kulturní)
ignorance otcovství?
Francouzská reklama. Americký svátek. A česká realita?
Máte v rukou noviny. Zvažte, pánové, co s nimi uděláte…
Mužská ruka sahá na kliku. Dveře se otevírají. Naproti na
posteli sedí dvě malé děti. Obě naráz otevírají ústa. Dívají
se na muže, který se k nim přibližuje. Začínají se smát. Ten
muž má totiž na hlavě čepici z papíru. Novinového.
Martin Jára
v redakční úpravě text vyšel v MF Dnes 17. 6. 2010,
zde v autorské verzi
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Táto, děkuji!
Ukázka z projektu Lenky Pecharové, učitelky Veselé školy
v Praze. V 1. třídě si děti povídaly, co s tátou zažily, a pak
mu vyráběly přání. V 5. třídě už psaly krátký dopis v angličtině. Obojí v návaznosti na Den otců.

Naučil jsi mě jezdit na kole!
Zůstal jsi se mnou v pokoji, když jsem se bál.
Umíš lepší guláš než máma!
A nebude to mámě s tím gulášem líto?
Ne, ta je ráda, že nemusí vařit, tak schválně říká, jak
je to skvělý!

English letters
Dear father,
I would like to thank you for that: when I lost my favourite toys, you bought me a new one. You always understood what was important for me. I could always trust
you. You learnt with me. You didn´t miss at my birthday
parties. You taught me to ski. You took me several times to
the cinema for great films, you took me to the mountains
and the sea.
Thank you, father! Your Elizabeth
Dear father, I would like to tell you: you were always the
best father. You always understood my problems, you felt
what I needed. You always believed me. You taught me to
ski. You read me before sleeping. You always loved me.
Your Štěpán

Star Dad
I‘d like to share with you little bit about my father, not
to complain or feel sorry for myself, but to illustrate how
we influence, verbally and non-verbally, our children and
each other.
I didn’t grow up in a loving home. I’m sure my parents
loved me, but it was not a loving home. As a child, I don’t

Hello Dad,
you are the best father on the world. I look up to you
because you are a model. As a child I played with you. We
played football, we skated. But I was super in crying! You
taught me how to swim, read, write, ski … You taught me speak
English. You understood what I like and what I don’t like.
Your Matyáš
Dear father,
I would like say you THANKS, because you taught me
lots of things: ride the bike, control the computer… You
taught me talk! :-) You didn’t miss at my birthday. You
took me to the cinema and football match. You helped me.
Thank you!
Your Natali
zdroj: Lenka Pecharová, Veselá škola – církevní základní
a umělecká škola, Praha 1 (www.veselaskola.cz)

remember a single time when I was hugged or told that I
was loved. It was a home where my father ruled with an
iron fist. More than half of the time he was drunk or to
some degree under the influence of alcohol. His daily dose
of six beers was on many occasions topped with some hard
liquor. He treated my mom with no respect and was very
rude to her often. It was a home where good values were
talked of, but not practiced. I was introduced to physical
and emotional abuse, to anger, to controlling behavior. The
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spirit of contention ruled in our home. I was never told to
criticize or judge others, to envy, to lie or steal, yet being
surrounded by it, these characteristics became a part of me.
It was my inheritance. It was nothing I asked for, but got
anyway.
This story doesn’t sound very happy, but lots of good
came of it. Because of my situation, I had no emotional ties
to my family, so when I had the oportunity to move half a
world away I was able to do it with ease and no regrets. As it
turned out it was a good move.
Because of that, I met my husband, who is the father of
my children. He is the total opposite of my father and he is
the best thing that ever happened to me.
Robert is the kind of a father that every child would be
proud to call dad. He is gentle, kind and loving. He is patient, sometimes he is so patient, so level headed and so
composed, I can’t stand it, because I want results and I want
them now. Oh I have so much to learn from him.
He always makes the kids feel good about themselves by
the way he treats them and talks to them. He shows them
how to have fun and be silly, he makes them laugh.
He is a man of integrity, and a man of his word, even if it
sometimes takes 15 years, he keeps his promises. He always
finds time for his children. He finds time to talk and listen
to them, to help them with homework, to take them to and
from their various activities. He goes to all their games, recitals, performances and school functions. He finds time to
play games, watch movies and wrestle with them, despite
his busy work and church schedule. People say it’s important to spend ‚quality’ time with your children, but Robert
believes that ‚quantity’ time is as important.
As I was working on my talk this week, I asked my children what they liked about their father. And this is what
they said. Emma said: “My dad is the most selfless person
I’ve ever known. He always has time for me, he is my personal chauffer, and I love when he lets me drive. I also love
when we go get ice cream together & I love him.” Mackay
said: “He is the best soccer coach ever, he doesn’t yell and
gives out lots of compliments. He spends time with me and
I know he loves me very much.” Veronika said: “I love my
dad because he loves me. He supports me and is behind me
100% in whatever I choose to do. He doesn’t judge or talk
negatively of others, he doesn’t complain about anything,
he works extremely hard, and I appreciate the example
he has been to me in my life growing up. (I’m not sure if
George does though, because I hold him to that standard

I grew up with, and it can’t be easy.)” Payton thinks this
poem describes his dad best:
Star Dad
I love you, Dad, and want you to know,
I feel your love wherever I go.
Whenever I’ve problems, you’re there to assist,
The ways you have helped me would make quite a list.
Your wisdom and knowledge have shown me the way,
And I’m thankful for you as I live day by day.
I don’t tell you enough how important you are,
In my universe you’re a bright shining star.
Robert is not much different than any of you here today,
but he is my hero. With his quiet example he is showing his
sons what being a father is all about. I hope that my boys
will follow in his footsteps and grow up to be the type of
father he is. he other best thing that ever happened to me
is, when I found out there is more to me than this physical
body. When I learned that I have a Heavenly Father, the
father of my Spirit and through which we are connected.
The first time I felt his love for me was when the missionaries came over. His love and peace penetrated my heart and
filled all the space around me. I felt his love and yet, due
to my upbringing I had a hard time seeing Him as a Father
with unconditional love for his children…
And I felt His love when through His loving guidance
He helped me to forgive, understand, and find a way to love
and honor my own father. He helped me to see my father as
a child of God, a combination of good and bad, just as I am,
and as an individual with agency. He helped me to appreciate the good and positive - Through my father I received
my earthly body, he provided for me physically and loved
me in his own way. And as I try to honor him I gain an appreciation for him, his life, his feelings and his gifts to me.
With all my heart I know our Heavenly Father loves us and
cares about each one of us.
In conclusion I would like to express my gratitude to all
the fathers that touched my life in one way or another. I
would also like to thank all the fathers, and there are many,
who in positive ways are influencing and shaping my children’s character and personality. And to everyone here I wish
Happy Father’s Day!
Zdena Graper
Z řeči na oslavě Dne otců při bohoslužbě ve Spokane,
Washintogn, USA, 20. 6. 2010

Ratata s. 24—25

Komunita
Z různých stran dnešní muži slyší, aby se víc zapojili do péče o děti
a rodinného života. Každá rodina je ovšem součástí místních sociálních
vztahů. Tady je příležitost ke vzájemné mužské podpoře.

Rodinná centra jsou
i pro táty
Zpočátku jsem se jako tatínek v mateřském centru cítil
tak trochu nesvůj. Všude samá mamina, ženský personál,
„prožensky“ laděná témata programů, nástěnky, výzdoba,
kojí se na každém rohu… Nic nepůsobilo zrovna přívětivě
pro mé mužské cítění.
Zkusil jsem první dojem překonat z jednoduchého důvodu: je to místo, které mají moje děti rády a já tam s nimi
můžu trávit hezké chvíle. Z rozpaků mi pomohla vedoucí
centra, která byla mým zájmem nadšená. Taky můj kamarád Robert si občas vzal dopoledne volno, přivedl dcerku
a hned nám ve dvou bylo líp.
Oslovili jsme další taťky, nabídli centru pomoc při víkendových akcích a začali prosazovat „man-friendly“ prvky:
soutěživé disciplíny, adrenalinem vonící akce, grilovačky s
pořádným kusem masa a podobně. Na letní dovču jsme jeli

společně několik rodin a docela jsme se sblížili. Strávili jsme
spolu i Silvestr v bývalé vesnické škole v kopcích, skoro
bez alkoholu, zato celé rodiny. Děti byly nadšené a my taky.
Začali jsme vnímat, že centrum tu není jen pro osamělé
mámy. Několik z nás otců se stalo členy centra a účastníme
se porad a plánování. Prosadili jsme si semináře, které nás
zajímají, a oslavu Dne otců pro celé město – plně v naší
režii. Začali jsme se scházet každý pátek v centru na klubu
deskových her a bereme s sebou i větší děti. Vyměňujeme
si chlapská DVD (rozuměj válečné a dokumentární filmy),
půjčujeme si knížky, co nás inspirují.
Co nám setkání v centru dávají? Kromě nezapomenutelných chvil s dětmi a s rodinou jsou to příležitosti si pokecat o vážných věcech, které si jako muži často nosíme sami
v sobě. Nejen strachy a starosti, ale i naděje a sny. Často si
můžeme vzájemně poradit, povzbudit se, vyhecovat se.
Chci povzbudit všechny aktivní táty, aby využili potenciál rodinných center ve svých městech.
Dan Dostrašil

→

Dobrá praxe
f

Táta dneska frčí
Kampaň Sítě mateřských center a LOMu se v roce 2010 konala
už počtvrté. Během tří červnových týdnů se na padesát center
z celé ČR zaměřilo na táty ve svém okolí. Kampaň vrcholí třetí
neděli v červnu na Den otců.

Síť mateřských center
www.materska-centra.cz
f

S tátou zvládnu všechno
Společná bojovka pro táty a jejich děti. Otcové museli zabojovat
i v roli lidí se speciálními potřebami.

Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Praha 5
www.mcbarrandov.cz

f

Geocashing
Dva kilometry lesem s GPS a buzolami, hlavně pro mladé rodiny.
Povedlo se a další ročník už je domluven.

Mateřské centrum Kostička, Český Brod
www.leccos.cz

f

Tátaherna
Sobota v centru jen pro táty s dětmi. Bubnování nebo třeba
žonglování. Projekt se nakonec proměnil v rodinnou aktivitu
TátaMámaHerna.

Rodinné centrum Jahůdka, Praha 9
www.jahodaweb.cz

f

Mateřské centrum Milovice
www.mcmilovice.cz

Táto, pojď si hrát
A zase sobota v centru pro táty s dětmi. Hračky, hraní
i společenské hry, vše pod vedením muže.

Ratata s. 26—27
f

Zelený táta
Výchova k ekologické rodině a výlety na rozhlednu nebo do
větrné elektrárny. V červnu 2010 se z jedné soboty v měsíci
stal víkendový pobyt pro táty s dětmi v Krkonoších.

Mateřské centrum Koblížek, Nový Bor
www.cprkoblizek.cz

f

Tátafest
Happening pro řádné, neřádné i mimořádné táty. LOM v roce 2010
pořádal čtvrtý ročník, tentokrát ve spolupráci se dvěma pražskými rodinnými centry v areálu Fun Island na Císařské louce
(luky, šípy, skákací boty a taky tombola).
Nově měl Tátafest premiéru také v Plzenci (tam duněly bubny) a
v Ústí nad Orlicí (tam měli svůj event geocasheři).

Rodinné centrum Andílek, Praha 5
www.rcandilek.cz

Rodinné centrum Paleček, Praha 3
www.rcpalecek.cz

Rodinné centrum Dráček, Plzenec
www.rcdracek.cz

Rodinné centrum Srdíčko, Ústí nad Orlicí
www.rcsrdicko.estranky.cz

Táta v centru
Projekt LOMu, jehož hlavní aktivitou byl stejnojmenný
workshop pro otce a personál mateřských, rodinných,
komunitních a jiných center. Litomyšl, Český Brod,
Prachatice, Domažlice, Heršpice, Praha a další, celkem 15
center z celé ČR. Kromě diskuse o aktivním otcovství mohli
účastníci/účastnice probrat, co by centrum mohlo udělat
pro táty a naopak. Projekt zahrnoval pražský Tátafest,
skupinu na Facebooku a také tento magazín RaTATA!

Nejen tátové se sešli v mateřském centru
Liga otevřených mužů zahájila v březnu projekt Táta v centru – aneb muži v rodinném i komunitním životě. „Naše
organizace se zaměřuje na kvalitu života mužů a na to, jak
ji zvyšovat,“ uvedl ředitel ligy Martin Jára.

V rámci tohoto projektu vzdělávání mužů-otců pořádá
Liga otevřených mužů ve spolupráci s mateřskými centry
workshopy po celé České republice. Jeden z nich se odehrál
v úterý v českobrodském Mateřském centru Kostička. Jára
na místě představil i nedávný výzkum, který zahrnul více
jak tisíc mužů v České republice. „V rámci výzkumu se
ukázalo, že nám vyrůstá nová generace otců. Dnešní otcové
jsou mnohem liberálnější a otevřenější,“ vyzdvihl Jára.
Podvečerního úterního posezení se účastnili zejména
muži. „Abych udělal radost své ženě,“ popsal jeden z účastníků Zdeněk Pučálka hlavní důvody své účasti. „Zatím se
nenudím, je to zajímavé,“ uznal již po části workshopu.
Podvečerní sezení nabídlo množství rad a tipů pro rodičovskou péči a pro slaďování rodiny a práce.
Martin Šnajdr
zdroj: Kolínský deník, 1. 5. 2010
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