


Workshop pro rodiče s malými dětmi: Y: Parents 
Pivovar Sedlec v Kutné Hoře 
6.-7.9.2021 , 11.9.2021

Máte pocit, že od té doby, co jste se stali rodiči, je pro Vás těžké dostat se na takové kulturní 
události, které nejsou primárně určená pro vaše děti? Máte stále ještě čas se vzdělávat, věnovat 
se svým koníčkům nebo si prostě užít čas jen pro sebe? Je odkládání dětí k příbuzným (pokud 
jsou dostatečně nablízku a jsou ochotní si k sobě děti vzít) nebo placení „paní na hlídání“  opravdu 
jedinou cestou, jak utéct ze začarovaného koloběhu rodičů - práce a péče? Přihlašte se na work-
shop a vezměte s sebou i svoje děti, my je vezmeme také a pokusíme se společně vytvořit takové 
pracovní prostředí, abychom si mohli děti navzájem hlídat a zároveň se mohli věnovat i sami sobě. 

Staňte se součástí Divadelního festivalu Kutná Hora nejenom jako diváci, ale zejména jako umělci a 
umělkyně; rodiče, jejichž hlas je často ve společnosti málo vyslyšen. Přihlašte se do dvoudenního 
workshopu, který si klade za cíl prostřednictvím komunitní-sdílené péče hledat a zkoumat podmínky 
pro dialog a sebevyjádření rodičů generace Y za přítomnosti jejich dětí. V rámci workshopu bychom 
rádi vytvořili společně s účastníky/účastnicemi intervenci do prostoru festivalu, aby se stal „baby-par-
ent-friendly“ zónou. Díky takto vytvořenému prostoru a komunitnímu modelu hlídání a péče si pak 
budeme moct užít festival, aniž bychom se sami museli odklízet do izolovaných „dětských koutků“

--> workshop proběhne ve dnech 6. a 7. 9. v časech 14:00 – 20:00 (s pauzami podle potřeby)
--> 11.9. na Divadelním festivalu Kutná Hora proběhne slavnostní „vernisáž“ parentfriendly zóny a  
      možných dalších výstupů
--> maximální počet účastníků je10 (rodičů a jejich dětí do 6 let)
-->  workshop je zdarma

NÁVRHY TÉMAT, IMPULZY K DIALOGU:

PROMĚNA
Jak se nám po narození dítěte proměnilo vnímání společnosti, rodičů, přátel, práce, času, potřeb, 
kultury nebo svého těla a duše? Jak si myslíme, že se proměnilo vnímání nás samých ostatními? 
Máme právo uspokojovat alespoň částečně i naše vlastní potřeby? Do jaké míry?
KLIMATICKÁ KRIZE
Jak se vyrovnat s faktem, že bezpečná budoucnost je ohrožená změnou klimatu a možným ne-
dostatkem, sociálními změnami, pandemiemi nebo válkami? Jak můžeme i během doby, kdy máme 
malé děti, přispívat k zelené obnově planety?
KOMUNITA, NEBO VÝKON?
Jak zajistit, aby zpomalení pracovního nasazení v čase rodičovské „dovolené“ nesměřovalo k 
zmenšení pracovních příležitostí a snížení platu a důchodu? Jak transformovat rodičovství, zákony a 
společnost tak, aby primárně pečující rodič rozhodnutím mít víc dětí nepřišel o svoje povolání, a rodič 
druhý měl během práce dost času vybudovat si s dětmi plnohodnotný vztah na celý život?

JAKÁ JSOU DALŠÍ TÉMATA, KTERÉ VÁS PÁLÍ?

KONTAKT: yevents@divadlox10.cz / tel. +420 723 452 768 <ANNA CHRTKOVÁ (kurátorská podpora)>


