
 

 

Tisková zpráva 

Chrudim oslavila Mezinárodní Den Otců na Táta fesTu 2015    

 

V Chrudimi 23. června 2015 

 

Radní Pardubického kraje Ludmila Navrátilová osobně navštívila  
Táta fesT Chrudim 2015  

 

Třetí červnová neděle patří Dni otců, který se ve světě slaví již přes sto let. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí se k oslavám připojilo,  ministryně Michaela Marksová udělila záštitu devátému 

ročníku Tátafestu, akci pořádané Ligou otevřených mužů a Unií center pro rodinu a komunitu. 

Letošní Tátafest se konal v neděli 21. června v Praze i regionech a věnován byl mimo jiné i 

pěstounské péči a kampani „Hledáme rodiče“.  

„Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost, a to včetně otců 

náhradních nebo patronů, kteří provádějí děti z dětského domova při dospívání a pomáhají jim při 

jejich prvním kroku do dospělosti. A svůj svátek si zaslouží,“ uvedl Martin Jára, ředitel Ligy otevřených 

mužů. 

Den otců je svátek, který pochází z USA a s nápadem na jeho vznik přišla žena - Sonora Smart Dodd, 

jejíž otec – vdovec se staral o pět dětí. Poprvé se tento svátek slavil v roce 1910. Dnes se slaví nejen v 

USA, ale i v Evropě. 

EDDA Chrudim uspořádal již druhý ročník neformálního happeningu k Mezinárodnímu dni otců. 

Propagace a oslava otcovství proběhla v řemeslně-komediantském pojetí v Letním kině o víkendu 

20.+21. června 2015.  

Finančními partnery akce bylo Město Chrudim, Elektrárny Opatovice, firma EL-VY výtahy, Zebra Q – 

žaluzie, fond JaT – Hledáme rodiče a paní Ludmila Navrátilová členka Rady Pardubického kraje. Dary 

do tomboly darovali ZOO Dvůr Králové nad Labem, Hotel Jezerka, Řeznictví Čejka, České bedýnky, 

Matajula, ŽENY s.r.o., Lenka Paulusová MaryKay, Vinařství Oldřich Bujnoch, včelařství Marcel Gregor, 

Muzeum loutkářských kultur, Krčma Krále Artuše, Vivantis, Renata Kašparová FitKoloběh, Restaurace 

a Pizzerie Balustráda, Barbora Bobková Sweet Harmony a Pivovar Rychtář.   



V roce 2015 jsme začali netradičně programem již v sobotu 20. června od 20 hodin světovou 

premiérou nočního venkovního představení Kabaret Marion od umělecké společnosti Komedianti. 

Orchestr Péro za kloboukem, kejklíř Vojta Vrtek a kouzelník Petr Kasnar nám předvedli divadelní dílo 

z jejich vlastní zcela originální tvorby s mnoha prvky k popukání. Následovala exkluzivní fireshow 

připravená přímo pro tatínky od ohnivých čertic z Infinitos. Po té probíhala poklidná chill out after 

párty.  

 

Nedělní odpolední program zahájil spolek Umění mění s lehce strašidelnou pohádkou O Smolíčkovi. 

Další dva divadelní vstupy zajistilo Divadlo Facka Brno. Celé odpoledne si mohly děti s rodiči – 

především s tatínky – vyzkoušet řemeslo  – výrobky z dílen byly v ceně vstupného, které činilo 200Kč 

na rodinu. Na druhém chrudimském Táta festu nechyběli truhláři z Truhlářství Spalto, kováři 

z kovářství Flameus, řezbářka Darina Kopečná, pokrývač David Kašpar, drátenice a šperkařka 

Veronika Kopáčová, svíčkař a včelař Marcel Gregor, kameník Ivan z Kamenosochařské školy 

v Hořicích, plsťař z MOMO Chrudim, mýdlaři z Mýdlárny ŠIVA Slatiňany, spolek Zelený dům s ruční 

výrobou papíru, Dobrotety s dílnou pro nejmenší a montessori paní učitelky z EDDA, z.ú. a MŠ/ZŠ Na 

rovině v Chrudimi.  

Zdravé dobroty zajistila jídelna Zdravíčko. Pivo pivovar Rychtář – točil se pivní speciál ke Dni Otců – 

jihlavský Perkmistr. 

 

Třešničkou na dortu byl v 18h koncert kapely Čellisti. Pardubičtí muzikanti zahráli úpravy známých 

hitovek od Metallicy, Nirvany, Black Sabath, Nightwish nebo třeba Redhotů v sestavě třech violoncell 

a bicích. 

Slosovatelné vstupenky udělali radost více než 20ti výhercům. Hlavní cena soudek výročního piva 

Ježek si také našla svého šťastného majitele - nastávajícího tatínka.  

Nezapomněli jsme ani na ocenění Táta roku 2015. Nominováni byli 2 laureáti – Jan Tvaroh a David 

Kašpar, kteří převzali ceny z rukou paní Ludmily Navrátilové. Ta tatínky i s partnerkami pozvala na 

oběd či večeři dle jejich výběru. Radní Pardubického kraje udělila záštitu pro chrudimský Táta fest 

2015 poprvé a my pevně věříme, že ne naposledy. Její osobní přítomnost na akci nás velice potěšila.  

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a kteří akci navštívili - těšíme se na další ročník třetí 

červnovou neděli 19.6.2016! 

 

 

Více na www.tatafest.cz,  www.edda-chrudim.cz a na FB stránce EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, 

Alternativa u události Táta fesT 2015: 

https://www.facebook.com/events/434210873402562/ 

            

            

         Bc. Ivana Hrubá  

            

                                    Ředitelka EDDA, z.ú.  

http://www.tatafest.cz/
http://www.edda-chrudim.cz/
https://www.facebook.com/events/434210873402562/

