Tisková zpráva

Praha, 15. června 2016

Den otců oslaví Ministerstvo práce a sociálních věcí
na Tátafestu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ligou otevřených mužů a Unií
center pro rodinu a komunitu zve na oslavu „Dne otců“ v rámci jubilejního desátého
ročníku Tátafestu. Slavit se bude na lodi Cargo Gallery na pražské náplavce v neděli
19. června od 14.00 do 18.00 hodin, oslavy se konají i v dalších městech. Mediálním
partnerem akce je Rádio Impuls. Bližší informace najdete na webu MPSV.
„Vážím si mužů, kteří se nebojí rozdělit péči o děti s partnerkou rovným dílem. Na podporu
otců vláda schválila tzv. otcovskou, volno po narození dítěte v období šestinedělí, které
bude hrazeno z nemocenského pojištění,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová, která akci udělila záštitu.
Hlavní hvězdou letošního Tátafestu bude známá kapela Tata/Bojs a předkapelu jim bude
dělat skupina CallNowBlues, ve které hrají tátové se svými syny. Dále budou vyhlášeni
vítězové ankety „Táta roku“. Všichni tatínkové také dostanou speciální tričko, děti čeká
mnoho sladkých překvapení a možnost si něco s tátou vyrobit. Pro návštěvníky Tátafestu
bude také připravena atrakce – Easy foto show, zábava pro celou rodinu. Vstup pro děti do
15 let je zdarma. Další informace najdete na 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.
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