
Paterčata nás stmelila, říká Antonín Kroščen
„Patertáta“ chodí spát před půlnocí a vstává ve čtyři ráno. Vyzvedává staršího syna ze školky a snaží se mu vynahradit ztrátu pozornosti

LÍDA RAKUŠANOVÁ

Milovice – Pravděpodobnost,
že se nikoli ze zkumavky, ale
přirozenou cestou narodí na-
prosto zdravá paterčata, je
1:48 milionům. Otcem tohoto
pětinásobného zázraku je An-
tonín Kroščen.

Pane Kroščene, už čtyři měsíce
máte doma pět miminek. Vyspí-
te se vůbec? Nebo jsou hodná
a nekřičí?

Jak kdy. Když chtějí papat,
tak nekřičí, ale vyloženě řvou.
A nejvíc Terezka. Ale napří-
klad včera jsem se dostal do
postele už o půl dvanácté, jen
co jsem Terezku předal Saše-
ně.

A kdy jste vstával?
Jako vždycky, ve čtyři rá-

no. Abych stihnul vlak do
práce. Ve vlaku si můžu ještě
hodinu přispat, to mi stačí.
Víc spánku nepotřebuju.

Kde pracujete?
V oddělení lahůdek, v jed-

nom obchodním řetězci
v Praze. Jsem prodavač. Dě-
lám tam od svých jednadva-
ceti, takže už šest let.

Co vašemu nadělení říkali
v práci?

Měli radost. Někteří mi to
ze začátku ani nevěřili, mys-
leli, že si dělám legraci. Jedi-
ná moje paní vedoucí mi to
věřila. Ale všichni to berou
dobře.

Na sociálních sítích se ovšem
objevily i nepřátelské reakce.
Jak to nesete?

Já to pouštím jedním
uchem tam a druhým ven.
Nejdřív bylo všechno super,
ale jak se v médiích objevilo,
že jsme dostali byt, kočárky
a kdoví co, tak někteří lidé za-
čali reagovat blbě, takže jsme
se rozhodli se stáhnout.

Jak velký byt jste dostali a kolik
za něj platíte?

Máme tři pokoje, celkem
112 metrů čtverečních, a jsem
moc rád, že jsme to dostali,
protože větší byt jsme oprav-
du potřebovali. Platíme za něj
14 tisíc plus elektřinu, takže
dohromady je to přes patnáct
tisíc. Nájemní smlouvu máme
od města na dobu určitou, na
jeden rok.

Není 14 tisíc za třípokojový byt
mimo Prahu trochu moc?

Čistý nájem je asi šest a půl
tisíce, ale víc než jednou tolik
dělají poplatky za osm osob.

Chcete říct, že platíte vodné,
stočné a topení i za každé z va-
šich pěti miminek? Vyděláte na
to vůbec?

Podívejte, my jsme rádi, že
vůbec něco máme. Saša sice
nedostala porodné, protože to
nebyl její první porod, a ma-

teřský příspěvek bere nor-
málně jako na jedno dítě, ale
paterčata a našeho Antonia
mám napsané na sebe, takže
mi to na odpočtu z daní a da-
ňovém bonusu udělá na vý-
platě docela dost. Vyjdeme
s tím.

Jak nese váš starší syn, že mu
naráz přibylo tolik sourozenců?

Je v pohodě. Když přijedu
z práce, vyzvednu ho ze škol-
ky a snažím se mu trošku vě-
novat. Pak si jdu pochovat ně-
jaké to miminko. Pokud jsou
hodné, tak to jde, ale když zlo-
bí, nemám šanci. Kolem sed-
mé odejde pečovatelka a děti
pak máme na starosti se Saše-
nou. V devět přijde jiná pečo-
vatelka a zůstane do rána. Na
jednu pečovatelku mají pa-
terčata nárok ze zákona
a druhá, kterou platí město,

přichází hlavně na větší vý-
pomoc, třeba když se děti
koupou.

To zní luxusně, ale pokud vím,
tak pečovatelka nesmí ani za-
pnout pračku nebo připravit
dětem mléko. Tak jakápak je to
pomoc?

Ono to má logiku, aby se na
ni nemohlo svádět, že třeba
rozbila pračku za dvacet tisíc.
Nebo že miminkům je špatně,
protože jim dala zkažené mlé-
ko. S dětmi nám ale hodně po-
máhá taky babička, maminka
Sašeny. Zvlášť přes den, pro-
tože pečovatelky mají svou
pracovní dobu, mají pauzu na
oběd a podobně.

Ovšem pečovatelky vykonávají
také kontrolní funkci. Víte, co
všechno hlásí sociálce?

Nevím přesně, o co tam jde.
Jenom vím, že musejí přímo
hlásit své nadřízené všechno,
co se u nás doma odehrálo.

Jaký z toho máte pocit?
No, samozřejmě se mi to

nelíbí, protože bych taky chtěl
mít svoje soukromí.

Vaše partnerka prý měla strach,
že by jí děti mohli vzít?

Ano. Takhle jí to nějaká pa-
ní ze sociálky přímo řekla,
ještě než šla do porodnice. Ne-
vím, která to byla, prý nějaká
mladší. Taky nevím, jestli se
dá říct, že jí přímo vyhrožova-
la, ale řekla jí: „Víte, že o ně
můžete přijít? Že vám je mů-
žeme sebrat?“ Sašenu to ten-
krát strašně vyděsilo.

Ale proč by jí je chtěli vzít?
Nevím. Asi proto, že nemě-

la byt.

Vy jste ale přece měli střechu
nad hlavou.

Měli jsme jedna plus kk.

To jste ale netušili, že dětí bude
pět, protože původně jste plá-
novali k Antoniovi jenom
sestřičku.

Ano. A už jsme měli vyhlíd-
nutou a domluvenou dva plus
jedničku. Ale pak bylo všech-
no jinak.

Podle zahraničních výzkumů se
většina párů po narození dvoj-
čat a vícerčat rozchází, protože
se partnerský vztah rozpadne.

Ale u nás se nic nerozpadá!
Právě naopak. Nás to stmelilo.
O hodně víc!

Vstávám ve čtyři ráno,
abych stihnul vlak do
práce. Ve vlaku si
můžu ještě hodinu
přispat, to mi stačí.
Víc spánku nepotře-
buju. Antonín Kroščen

JAKOSNĚHURKA. Jen postýlek je pět. I práce a starostí je hodně, ale pozitivní ohlasy, kterých přibývá, rodinumotivují. Foto: Klára Vítková Rulíková

RADOSTPOPORODU. Vyspím se cestou do práce, popisuje současné
radosti a strasti otecAntonín Kroščen. Foto: ČTK/Stanislav Zbyněk

Plán: před Vánocemi na fotkách, na první narozeniny v televizi
Praha – První česká paterča-
ta bydlí ve středočeských Mi-
lovicích a jsou jim čtyři a půl
měsíce. Rostou jako z vody,
prořezávají se jim první zoub-
ky a někteří z pěti sourozenců
už mají přes šest kilo. Ob den
chodí ven a ob den se koupou.
Přestože se na jejich péči ro-
diče připravovali měsíce do-
předu, dává jim pět miminek,
čtyři kluci a jedna holčička,
docela zabrat.

„Počáteční optimismus,
který byl v rodině cítit, se po-
malu vytrácí, protože je to
opravdu hodně náročné,“ po-
tvrzuje předsedkyně Česko-
moravské asociace Klubů
dvojčat a vícerčat Klára Vít-

ková Rulíková, která je s ro-
dinou denně v kontaktu.
„Hodně jim pomáhají praro-
diče z maminčiny strany. Ba-
bička je téměř pořád na pří-
jmu a kdykoli je k dispozici.
To ale trošku dělá problémy
u dalších sourozenců paní Ki-
ňové, protože i ti mají své děti
nebo je právě čekají,“ dodává.

U dětí se střídají dvě pečo-
vatelky, těch je ale v po-
děbradském Centru sociál-
ních a zdravotních služeb mo-
mentálně nedostatek.

Protože zprvu rodina čelila
rasistickým slovním útokům,
maminka paterčat se ze stra-
chu rozhodla své děti na ve-
řejnosti neukazovat. Nad ne-

návistnými dopisy ale začí-
nají převládat ty kladné a v ro-
dině se pomalu začíná řešit,
jestli to neprolomit.

„Tatínek říká, že by se dět-
mi hrozně rád pochlubil, ale
ještě mají trochu strach. I já se
jim snažím vysvětlit, že lidé
jsou zvědaví a že jim určitě
každý rád pomůže. Je to rarita
a bylo by fajn děti ukázat,“ ří-
ká k tomu Klára Vítková Ru-
líková, která doufá, že se děti
v médiích ukážou ještě letos
před Vánocemi.

Důvod k závisti přitom ne-
ní, maminka s pěti dětmi bere
rodičovskou jako na jedno dí-
tě. Jediné, co dostala navíc, je
mimořádná okamžitá pomoc.

Na tu má ale nárok každý, kdo
se ocitne v mimořádné situa-
ci, například po přírodní ka-
tastrofě.

„Protože rodina není v nej-
lepší situaci a podpora ze stra-
ny státu nebyla moc veliká,
požádala jsem ministra práce
Františka Koníčka, jestli by
bylo možné zkoumat možnos-
ti, jak je více podpořit. Mluvi-
la jsem také s panem premié-
rem a požádala jsem ho ale-
spoň o morální podporu. Vy-
slechli mě a slíbili, že v rámci
svých možností se budou sna-
žit pomoci,“ sdělila dnes už
bývalá vládní zmocněnkyně
pro lidská práva Monika Ši-
můnková, která rodinu osob-

ně navštívila. „Unikum, že se
nám v České republice naro-
dila paterčata přirozenou ces-
tou, je veliké. Měli bychom si
jich vážit, ne rodině zhoršovat
už tak nelehkou situaci,“ do-
dala. Ministr Koníček proto
pověřil jednoho pracovníka
koordinací veškeré péče o pa-
terčata.

Že je v rodině fofr, potvrzu-
je fakt, že Alexandra Kiňová
zatím neměla šanci odpovědět
na všechny kladné dopisy
a poděkovat těm, co jim posla-
li peníze nebo dary.

Jak to v rodině v současné
chvíli vypadá, bude pravdě-
podobně vidět za rok v ČT. Při-
pravuje se totiž časosběrný

dokument, který by se měl vy-
sílat v den prvních narozenin
paterčat. (cib)

Jak můžete
pomoci
0 Sbírka oblečení pro paterčata
je na www.rcmilovice.cz
0 Sbírka ostatních potřeb je na
www.dvojcata.cz
0 Zájemci o péči o paterčata se
mohou hlásit u Centra sociálních
zdravotních služeb Poděbrady
www.centrum-podebrady.info
0 Číslo transparentního účtu
je 211620293/0600. V sou-
časnosti je na něm 265 441 Kč.
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