
 

 

Tisková zpráva Táta fest Chrudim 20.-21.6.2015    

 

V Chrudimi 11. června 2015 

 

MPSV připomíná Den otců, připojuje se k oslavám Tátafestu a 
EDDA Chrudim zve 20.+21.6.2015 do Letního kina 

 

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

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

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

Letošní Tátafest se koná v neděli 21. června v Praze i regionech a věnován bude mimo jiné i 

pěstounské péči a kampani „Hledáme rodiče“.   

„Velmi ráda jsem udělila záštitu dni otců, jejichž role v rodině je velmi důležitá. Žijeme ve společnosti, 

ve které pro muže bohužel není příliš prestižní věnovat většinu svého času rodině, neboť to pro ně 

může znamenat menší šance například pro kariérní postup. Vážím si mužů, kteří si dostatek času na 

rodinu přesto najdou - o to víc si pak vážím těch, kteří se rozhodnou stát se pěstouny, náhradními otci 

nebo právě tzv. patrony – jejich práce je nesmírně přínosná nejen pro děti, ale pro celou společnost,“ 

uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

Letošní ročník bude věnován i pěstounské péči a tátům, kteří se do pěstounství zapojují. Více 

informací najdete na webu www.tatafest.cz.  

„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, vždy třetí neděli v červnu. 

EDDA Chrudim za pomocí partnerů akce - Pracovna ŽENY s.r.o. Chrudim, Muzeum loutkářských kultur 

Chrudim, MACHr za Chrudimi Malebnou, Elektrárny Opatovice, firma EL-VY výtahy, Zebra Q – žaluzie, 

fondu JaT – Hledáme rodiče a pod záštitou Ludmily Navrátilové členky Rady Pardubického kraje se 

http://www.tatafest.cz/


laskavým svolením Ligy otevřených mužů a Unie Center pro rodinu pořádá již druhý ročník 

neformálního happeningu k Mezinárodnímu dni otců! Propagace a oslava otcovství v letošním 

řemeslně-komediantském pojetí v Letním kině 20.+21.6.2015. 

Program: 

 

SOBOTA 20.6. 20:00  

 

Umělecká společnost KOMEDIANTI - premiéra představení Kabaret Marion - orchestr Péro za 

kloboukem, kejklíř Vojta Vrtek, kouzelník Petr Kasnar - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ = dárek pro tatínky k 

svátku - přijďte zažít nevídanou premiéru nočního venkovního divadla u nás v Chrudimi! Následovat 

bude GRANDE FINALE FIRE INFINITOS WITCHES + after párty Dj.Bingy. 

Stanování na místě. 

 

NEDĚLE 21.6. 14:00 - 19:00  

VSTUPNÉ DĚTI od 3 let 50Kč, DOSPĚLÁCI 100Kč, RODINA 200Kč – slosovatelné vstupenky o ceny - 

hlavní cena soudek Perkmistru! 

Zahájí ve 14h rodinný spolek Umění Mění pohádkou O Smolíčkovi - archetyp otce v postavě jelena. 

Celé odpoledne řemeslné worshopy a výrobky z nich v ceně vstupného - chybět nebude truhlář – 

Truhlářství SpalTo, řezbář a rezbárka, kovář – kovářství Flameus, tesař – pokrývačství David Kašpar, 

hrnčíř, dále dílna drátenická a šperkařská,  mýdlařská s Mýdlárnou ŠIVA Slatiňany, dílna mokrého 

plstění s MOMO Chrudim, výroba ručního papíru s ČSOP Zelený dům – Habrov, výroba svíček z 

včelího vosku s panem Gregorem, Dobrotetí dílna pro nejmenší a další… 

Odpolednem vás provede Sergej Sanža a Michal Bumbálek z Divadla Facka Brno – představení v 15 a 

16h Tůdle a Nůdle + Etudy, etudy, etudy. 

Třešnička na dortu v 18h koncert kapely Čellisti. Pardubičtí muzikanti přinesou úpravy známých 

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

a bicích. 

 

PIVNÍ SPECIÁL KE DNI OTCŮ - Jihlavský Ježek - Perkmistr a PEČENÉ PRASE nejen PRO TÁTY! 

Zdravé občerstvení z jídelny Zdravíčko, medové produkty firmy Medovinka a další.... 

 

Více na 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  

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

