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„Poodří plné příležitostí“ aneb Den otců,
uspořádala obec Skotnice společně s MAS Regionu Poodří
v neděli 16. června 2013 dopoledne v sále „U žabáka“
Den otců je den, kdy mají svátek otcové. Na světě se fakticky slaví
během celého roku, ve velké většině zemí třetí neděli v červnu. V mnoha
latinskoamerických zemích, Itálii, Portugalsku, Španělsku se „Den otců“ slaví
tradičně na den sv. Josefa, tj. 19. března.
V České republice se fakticky neslaví, leč oficiálně připadá také na třetí
neděli v červnu. První akcí podporující „Den otců“ byl a stále je Tátafest,
pořádaný v mnoha městech České republiky od roku 2007 Ligou otevřených
mužů spolu s různými rodinnými a komunitními centry.
Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla
ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek.
Úplně první oslava „Dne otců“ se konala v americkém městečku Spokane ve
státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce.
První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle
rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová
neděle oficiálně „Dnem otců“.
Naší akce, jejíž cílem bylo podpořit komunitní aktivity rodinného typu, se
zúčastnilo celkem 19 tatínků a 35 dětí a to z Kunína, Kateřinic, Petřvaldu
a domácí, ze Skotnice. Soutěžní disciplíny byly připraveny jak pro tatínky, tak
pro děti. Tatínkové mohli prokázat svoji šikovnost a důvtip při:
- škrábání brambor
- přišívání knoflíků
- chystání svačiny do školy
- zaplétaní copů holčičkám
- párování a skládání ponožek
- psaní odpovědi na poznámku paní učitelce
- nafukování balónků
Společně s dětmi si pak ověřili své znalosti a dovednosti při vyplňování
„pohádkových“ kvízů, krmení kozy (hod míčkem na cíl) a házení letadélek. Děti si
také samostatně užily výtvarných i pohybových aktivit.
Akce se vydařila, aktivita tatínků byla velká, děti snažení otců podporovaly
a chtěly účast svého tatínka v každé disciplíně. Jeden tatínek půjčil své dceři
občanský průkaz, aby jej mohla dle fotografie důvěryhodněji nakreslit. Jiný
tatínek zase ke vzorně vlastnoručně připravené svačině přidal také desetikorunu
„na přilepšenou“.
Budeme pokračovat také v roce příštím? To je otázka pro jinou členskou
obec MAS Regionu Poodří, která by chtěla tuto akci v roce 2014 uspořádat.
Bartošovice, 16. června 2013
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