
Batolínek je skupina pro rodiče s dětmi do dvou let, která se schází každé druhé úterý dopoledne 

v prostorách tanečního studia v Drážďanech. Rodiče mají možnost si popovídat s dalšími českými 

maminkami (a tatínky) na nejrůznější témata ohledně dvojjazyčné výchovy dětí, života v Drážďanech 

apod. Děti vyrůstající v převážně německém jazykovém prostředí mají díky Batolínku možnost slyšet 

češtinu i od jiných mluvčích než od členů vlastní rodiny a vnímat ji tak jako přirozenou součást života 

již od útlého věku.  

První část každého setkání je věnována primárně dětem. Rodiče s dětmi sedí v kruhu a říkají si 

společně české (pohybové) básničky s ukazováním, zpívají písničky apod. Druhá část je zaměřena na 

rodiče. Každé setkání je věnováno jednomu hlavnímu tématu. Téma je uvedeno krátkým příspěvkem, 

hlavní formou jsou ale rozhovory, výměna informací nebo diskuze rodičů. Pokaždé je ale možnost 

popovídat si i o věcech, které rodiče aktuálně zajímají. Děti si během povídání rodičů mohou hrát 

s připravenými hračkami.  

V lednu 2020 zahájila skupina Batolínek pod vedením Katky M. a Hanky W. svou druhou sezonu. 

V průběhu roku jsme se postupně věnovali těmto tématům: 

Aktivity s dětmi v Drážďanech a okolí 

České knížky pro děti  

Vybíráme jesle, školku, tagesmutter 

Vícejazyčná výchova  

Některým tématům jako např. vícejazyčná výchova jsme věnovali několik setkání. Vzhledem k vývoji 

pandemie se setkání konala jen od ledna do začátku března, v období letních prázdnin se pak rodiče 

mohli účastnit neformálních setkání bez programu v Groβer Garten. V září jsme pravidelná setkání 

Batolínku obnovili a až do druhé poloviny října jsme se za příznivého počasí k velké spokojenosti 

rodičů setkávali opět venku v Groβer Garten.  

Za normálních okolností se Batolínku účastní přibližně 5-10 rodičů s dětmi; vzhledem k pandemii jsme 

se na podzim setkávali v menších skupinách pro nejvýše pět rodičů s dětmi. Zdá se, že rodiče možnost 

setkávání v Batolínku vítají. Pro rodiče, kterým se teprve nedávno narodil první potomek a jsou často 

v Drážďanech noví, je Batolínek jedním z důležitých míst k navázání sociálních kontaktů.  

Batolínek má i svou skupinu na Facebooku, kde si rodiče mohou např. dávat tipy na knížky, písničky, 

akce v Drážďanech a okolí apod.  

Navzdory krátké sezoně 2020 se do Batolínku průběžně hlásí stále noví rodiče, takže je velmi 

pravděpodobné, že se skupina bude setkávat i v novém roce, jakmile to vývoj pandemie dovolí.  
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