
• Míšo, kdo je to animátor? 
Animátor je učedník Pána Ježí-
še. Tak ho definoval Jan Pavel II. 
a mně se tato věta hrozně líbí, 
protože animátor je nebo měl 
by být člověkem, který vede 
mladé ke Kristu. Vytváří spole-
čenství mladých, dává podněty 
k žití víry. V praxi to znamená 
třeba organizování duchovních
obnov, setkání mladých, víken-
dových akcí či oslav církevního 
silvestra.

• Jak se jím člověk může stát? 
Je to jednoduché. Přijde mezi 
animátory a zapojí se . Vět-
šinou to funguje tak, že ho ně-
kdo mezi animátory pozve. 

• A co když žádné animátory 
neznám? Kde je najdu? 
Můžeš přijít do společenství děkanát-
ních animátorů nebo kontaktovat jejich 
zástupce. Pokud nikoho takového neznáš, 
popřípadě zrovna není nikdo, kdo by se u 
vás mladým věnoval, můžeš sama s pomo-
cí kněze, kamarádů, začít s animátorskou 
činností. K tomu ti může pomoci Kurz Ani-
mátor, kde získáš teoretické znalosti a prak-
tické zkušenosti. Organizují je pracovníci 
diecézních center pro mládež a probíhají 
přímo na DCŽM. Např. v naší arcidiecézi je 
to ADCŽM Přístav v Rajnochovicích.

• Jak ses stala animátorkou Ty?
Když mi bylo 14 let, tak mě pozvala naše 
tehdejší zástupkyně za děkanát, která byla 
mojí vedoucí na táboře, na animátorskou 
víkendovku. Vůbec jsem nevěděla, do čeho 
jdu, ale protože jsem od přírody zvědavá, 
tak jsem přijela. Zjistila jsem, že animátoři 
jsou super společenství, dostala jsem pár 

úkolů na následujících akcích a už to bylo. 
Další rok mi kamarádka řekla o Kurzu Ani-
mátor, kam jsme se spolu přihlásily. Tam mě 
oslovilo to, jak jsme žili víru, co jsme dělali, 
jak jsme se modlili… Řekla jsem si, že tohle 
chci předávat dál. Pak jsem dostala od Anič-
ky (mé předchůdkyně) nabídku převzít ve-
dení animátorů v děkanátě. Modlila jsem se 
a v Bibli jsem si otevřela úryvek, který mě 
ujistil v tom, že Pán si mě k tomu žádá. 

• Co všechno připravují animátoři děkaná-
tu Zábřeh?  
Snažíme se, aby to bylo pestré, takže ne 
všechny akce jsou každý rok, ale většinou 
mají svou pravidelnost. Je to např. florba-
lový a volejbalový turnaj, duchovní obnovy 
(střídá se jednou za rok postní a adventní), 
církevní silvestr, děkanátní setkání, pouť 
k  Marii Goretti a jednou za dva roky také 
interděkanátní pouť (setkání severních 

děkanátů). V poslední době se 
ujala nová akce Víkend SPECI-
ÁL, což je víkend pro mladé od 
13 do17 let, který je vždy nějak 
tematicky zaměřen.

• Víkend SPECIÁL zní lákavě! 
Můžeš o něm prozradit víc?
Zatím proběhly čtyři víkendy 
a  připravuje se pátý. První té-
ma bylo společenství a  spolu-
práce, potom přátelství, vztahy
a média a poslední byl zaměře-
ný na důvěru. Víkend SPECIÁL 
probíhá vždy jednou za půl 
roku. Kromě přednášky na té-
ma víkendu je připravena ještě 
spousta akčních her, sportov-
ních aktivit, film, diskuse a ne-
smí chybět společná denní 
modlitba, mše svatá a růženec. 
Co ale bývá v hodnoceních od 
účastníků nejvíce oceňováno, 
je křesťanské společenství, ve 
kterém se cítí dobře. To už ale 
není jenom naše zásluha .

• Je podle Tebe animátořina dřina?
Animátořina je hlavně o vztahu k Bohu. 
Pokud cílem akce, kterou děláme, je setkání 
s Bohem, pak jde všechno samo, protože on 
se o ni dobře postará. Když mu dáte plnou 
důvěru  a ještě k tomu máte skvělou partu 
animátorů, která vás podrží, pak je to krás-
ná práce.

Za rozhovor děkuje 
Petra

Míša (19) je z Loštic studuje historii 
a českou filologii v Brně. Kromě toho 
je aktivní animátorkou a už čtvrtým 
rokem zastupuje děkanát Zábřeh jako 
laický zástupce za mládež v olomouc-
ké arcidiecézi. Slovo animátor nemá 
nic společného s animovanými filmy, 
ale o tom už vám víc prozradí sama…

je, když… Představujeme vám animá-
tory z Olomoucké arcidiecéze

Animátor 
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Tančím, zpívám…
Představujeme vám dva animátory  
z Královéhradecké diecéze!

AniMátor toMáš (22)
• Jak ses, Tome, k animátorství dostal?
Už od dětství jsem chodil do skautského 
oddílu, a jak jsem vyrůstal, dosáhl jsem 
věku, kdy jsem dostal na starost vedení 
jedné skautské druži-
ny. Následně jsem 
se dostal až do ve-
dení celého oddí-
lu. Mezitím jsem 
také dělal zástupce 
mládeže za vikariát 
a  několikrát jsem 
se zapojil do pří-
pravných skupin na 
diecézních i státních 
setkáních mládeže. 
Také jsem absol-
voval animátorský 
kurz pořádaný DCM 
v Hradci Králové.

• Co je hlavní náplní Tvojí práce s dětmi 
a mládeží?
Vzhledem k tomu, že se nyní podílím „pou-
ze“ na vedení oddílu, tak je to především 

připravování programu, her, akti-
vit, ať už jednodenních či více-
denních. Na takovýchto akcích 
se pak i dostávám do kontak-
tu s mládeží, za což jsem moc 
vděčný.

• Co Ti tyto Tvoje činnosti 
dávají? (A berou? )
Dávají mi především spoustu 
kamarádů a  přátel. Když se 
teď zaměřím opět na skau-
ting, tak náš skautský oddíl 
je něco jako rodina.  Další 
věcí je to, že takřka každo-
denně slýchám např. v  hro-

madných dopravních prostředcích o  tom, 
jak je všechna ta dnešní mládež zkažená, 
že kouří, pijí, fetují a kdo ví co ještě. A tak 
si vždycky říkám, že ne všechna mládež. Že 
já mám to štěstí patřit někam, kde lidé žijí 
podle hodnot a snaží se tak vést i ostatní.

• Doporučil bys stát se animátorem/ani-
mátorkou i ostatním?
Věřím, že když budete dělat něco dobrého 
pro druhé, velmi vás to obohatí. Získáte ka-
marády a zjistíte, že ne na všechno jste sami. 
Získáte zkušenosti, ze kterých budete někdy 
čerpat i  celý život. Získáte zážitky, na které 
budete ještě dlouho vzpomínat. A na závěr: 
říká se, že práce s lidmi je ta nejhorší a zároveň 
nejkrásnější na světě. Já se při práci s mladými 
snažím vnímat pouze tu krásnější část. 

Děkujeme za inspirativní odpovědi!
Marta

animuji
Animátorka terkA (23)
• Teri, čemu se jako animátorka věnuješ?
Spolupořádala jsem pět ročníků Tanečního 
týdne na DCŽM Vesmír, kde jsme vymýšleli 
koncepci, sháněli lektory a dotvářeli týden-
ní nejen taneční vyžití pro asi stovku mla-
dých. Ostatně s Vesmírem spojuji řadu let 
svého života. Zároveň jsem spolupracovala 
na některých akcích pro mládež v naší far-
nosti, ať už to byly přednášky, diskuse ne-
bo spolča. A v neposlední řadě mezi svou 
animátorskou činnost počítám i práci se 
sborem ve Vesmírné kapele VeKa, která pro 
mě byla hlubokou zkušeností nejen v ob-
lasti milované hudby, ale hlavně v práci se 
zpěváky.

• Co Tě motivovalo k tomu, že ses rozhodla 
pracovat s mladými lidmi?
Osobně si myslím, že má kolem mě spousta 
lidí dar, že je nebo může být dobrým ani-
mátorem. Vždy mě bavila práce s mládeží, 
vymýšlení „táborovek“ nebo tvorba pro-
gramu, o to víc pro starší mládež, protože 
od nich se vám dostává zpětná vazba, když 
se jim něco líbí nebo naopak, když jsou ne-
spokojení. Tím jsem se i učila a formovala, 
protože pořád je co zlepšovat. Obrovská 
zkušenost, zkouška trpělivosti, pokory 
a uvědomění si svých nedokonalostí.
 

• Co Tě na Tvých animátorských aktivitách 
nejvíc baví?
Nejvíce mě baví kontakt s lidmi, jejich re-
akce, „vylepšováky“ a nadšení, se kterým do 
akce ve většině jdou. Jejich mladická spon-
tánnost a energie, kterou od nich přebírám 
ve chvílích, kdy už by si člověk třeba řekl, že 
na to nemá a že by měl jít od toho.

• A máš nějaký veselý zážitek „ze zákulisí“? 
Jeden mám a vzpomínám na něj s úsměvem 
na tváři . Jednou, když probíhal Taneční 
týden na Vesmíru (bylo mi tehdy 19 let) a já 
chystala výzdobu v jídelně, přišel za mnou 
můj oblíbený kněz Jirka Pešek, který je stá-
licí mezi hosty na tanečáku, chvíli se na mě 
díval a pak povídá: „Tery, ty už máš děti?“ Já 
na něj vykulila oči a povídám: „Jak to myslíš, 
Jirko? Vypadám na to??“ a on zase: „No, vypa-
dáš, jako kdybys doma měla aspoň dvě.“ To 
jsem vytřeštila oči ještě více, protože jsem 
to pochopila samozřejmě špatně, že naráží 
na mou ženskou postavu, načež Jirka poví-
dá: „Ne, to já jen, jak tě tu vidím, jak to s tou 
mládeží umíš, tak si říkám, že to nemůže být 
samo sebou, že už musíš být máma.“ Co k to-
mu dodat? Zpětně to hodnotím jako velkou 
pochvalu, že má snaha v práci s mládeží byla 
knězem velkoryse oceněna. 
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