CESTOVNÍ RUCH – OBOR ANIMÁTOR
AHOJ VŠICHNI,
Jmenuji se Tomáš a jsem „vedoucím animátorem“ (protože
jsem jedinej)!
Když čtete naše stránky, předpokládám, že byste se rádi
dozvěděli nějaké zajímavosti z našeho animátorském oboru.
Do animátorské kuchyně Vás nebudu zasvěcovat já, ale naši
studenti čtvrtého ročníku Pavla (P) a Ondra (O).
JDEME NA VĚC!
Já: „Pavlo, co bys nám řekla o oboru, který studuješ?“
P: Smích… „moc ho nestuduji, já ho žiji.“ Vysvětlila bych to velmi jednoduše. Kdo si chce hrát a bavit
lidi, je tady!!!“
Já: „No, no, prosím lepší vysvětlení.“
P: „Co je to animace?“
„Již v antickém Řecku vymezil filozof Aristoteles
volný čas jako vztah práce a disponibilní doby,
upřednostnění intelektuálních činností před
fyzickou prací, vrchol blaženosti, tj., činnost
uspokojující člověka.“

Já: „Ondro, nešlo by to srozumitelněji?“
O: „Animace z hlediska cestovního ruchu je doplňková služba zajišťující aktivní vyplnění volného
času.“
Já: „Co je cílem?“
O: „Spokojený host!“
P: „Vy mě nepustíte ke slovu.“ O: „Tak mluv.“
P: „Z hlediska historie má tento obor dlouholetou tradici a určitě velkou budoucnost. Cestovní ruch
by bez animačních programů ztratil na své atraktivnosti a bezprostřednosti!“

Já: „Ondro, jaké rozlišujeme animační programy?“
O: „Dělíme je podle obsahu na sportovní, společenské, tvořivé, vzdělávací, poznávací, dobrodružné a
meditativní.“

Já: „Kdo realizuje zmiňované programy?“
P: „No kdo jiný než animátor!“
P: „Profesi animátora lze definovat takto: animátor
je fyzická osoba, odpovídající za plánování
volnočasových aktivit a za náplň sportovních
programů. Povzbuzuje klienty, aby se těchto
programů zúčastnili, a mluví jazykem, jemuž rozumí
většina zúčastněných. Práci animátora by měli
vykonávat jen talentovaní, vzdělaní, zkušení, tělesně
a duševně trénovaní a pozitivně orientovaní lidé.“
Animátor by měl být nejen: přátelský, srdečný,
pohodový, sympatický, ale měl by být hlavně
organizačně zdatný, spolehlivý a mít schopnost empatie.

Já: „ Aby se z našich studentů stali animátoři profesionálové, museli projít čtyřletou přípravou
v hodinách praktických cvičení. Ne vždy se jim dařilo, ne vždy byli úspěšní, ale kdo vydrží, ten vyhraje!
Obsah učiva mají rozdělen rovnoměrně do celých čtyř let, včetně sportovních kurzů.“

Já: „ Pavlo, Ondro, jak vzpomínáte na hodiny
a sportovní kurzy“?
P: „Jééé, to byl někdy pěkný boj, vzpomínám si
na první ročník na hodiny mimických cvičení,
hrozně jsem se styděla a cítila se trapně.
Vyplazovat na sebe do zrcadla jazyk, pitvořit
se, nafukovat tváře…
Při hrách důvěry, věř těm novým poťouchlým
tvářím (spolužáci), kluci v těžké pubertě se
chovali nemožně… .“
„Musím se přiznat, že jsem netušila, jak bohatá a pestrá výuka praktických cvičení bude. Od
klasických seznamovacích her, honiček, rozcviček, přes strečink, správné držení těla, komunikace,
společenské hry, vzdělávací hry, sportovní hry, tance až po malování, zpěv, veřejný přednes, relaxační
cvičení, míčové hry, in-line bruslení, základy horolezení. Bylo toho až nad hlavu!!!“

O: „ Jo to byla paráda. Co ve škole, ale výborné byly sportovní kurzy v Čechách i zahraničí: adaptační
kurz, lyžařský kurz, obzvlášť vodácký kurz byl povedený  ( Pepé utopil sandále a svačinu), stejně
jako horolezecký kurz (slaňování na stěně ve Škoda parku - velký strach) a outdoorový kurz.“
Já: „Děkuji Pavle a Ondřejovi za krátké shrnutí
jejich dojmů a zážitků ze studia obor animátor.“
Já: „Chcete si stále hrát a nebýt nikdy

staří?“
„Jste kreativní?“
„Máte smysl pro humor?“
„Baví vás práce s lidmi?“
„Nechcete se nudit?“
„Rádi cestujete a poznáváte nové
země?“

Tak potom jste tu správně!!!

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou.
Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

Zájemci o studium oboru Cestovní Ruch – animátor na Akademii hotelnictví a Cestovního ruchu - střední škola,
s.r.o., Plzeň-Skvrňany, se mohou informovat na tel. čísle 377 381 141 nebo mailové adrese info@hotelovkaplzen.cz. Další informace naleznete na webových stránkách http://www.hotelova-skola-plzen.cz.

