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Informace k animátorskému kurzu – běh M 

Základní informace o kurzu: 

Kurz je určen mladým lidem ve věku 15 – 17 let (výjimky je možné individuálně domluvit 
s vedoucím kurzu), kteří se zapojují nebo se chtějí zapojovat do dění v Salesiánských střediscích 
mládeže, Salesiánských klubech mládeže, farnostech spravovaných Salesiány Dona Boska a dalších 
salesiánských dílech na Moravě (tedy ne v celé České republice, pro oblast Čechy jsou pořádány 
kurzy zvlášť). 

Animátorský kurz trvá 2 roky – od září 2017 do června 2019. Je rozdělen do celkem 8 víkendů, 
z toho se konají v každém školním roce 4. 

Cena za jeden víkend je 500,- Kč. Platí se vždy na konkrétním víkendu. 

Obsah kurzu: 

Během dvou let se dozvíš něco o pedagogice, psychologii a dalších oblastech, které souvisejí s rolí 
animátora. Velkou pozornost věnujeme také podpoře osobního růstu mladého člověka, který se 
stává nebo se rozhodl stát animátorem. Vše je zaměřeno hlavně na praxi – na to, abys uměl dobře 
pracovat s těmi, kdo Ti jsou svěřeni, a sám jsi věděl, co pro Tebe role animátora znamená. Setkáš 
se s lidmi z celé Moravy, od kterých se můžeš inspirovat. 

Termíny pro školní rok 2017/2018: 

1. víkend: 13. – 15. 10. 2017  2. víkend: 24. – 26. 11. 2017 
3. víkend: 2. – 4. 3. 2018    4. víkend: 11. – 13. 5. 2018 

 

Jak a kdy se přihlásit: 

Přihlásit se můžeš dvěma způsoby: 

1. vyplněním přihlášky v tomto dokumentu a jejím zasláním na e-mail Pavly Oklešťkové, 
koordinátorky Salesiánské školy animátorů: oklestkova@sdb.cz (podpis rodičů na přihlášce 
budeme vyžadovat na 1. víkendu). 

2. vyplněním přihlášky v tomto dokumentu a zasláním na adresu SKM (Salesiánské kluby 
mládeže, Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 PRAHA 8) 

 

Přihlášky je nutné odeslat do 31. července 2017. Do přihlášky uveď svůj aktuální e-mailový 
kontakt, abychom Ti mohli zaslat další důležité informace. 

Kontakty: 

S jakýmikoli dotazy kontaktuj vedoucího kurzu Petra Boštíka e-mailem na saleklub@skmzlin.cz 
nebo telefonicky: 777 259 332. Můžeš také kontaktovat koordinátorku Salesiánské školy 
animátorů Pavlu Oklešťkovou e-mailem na oklestkova@sdb.cz nebo telefonicky: 732 575 849. 

Těší se na tebe Bošťa, Pavla, Majka, Peťa, Domča!  
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Kdo kurz povede: 

 

Petr Boštík – vedoucí kurzu 
salesián, předseda Salesiánského klubu mládeže Zlín 
„Neumíš …………………. Naučíme tě! 
Nemůžeš ………………… Pomůžeme ti! 
Nechce se Ti ………….. Nepotřebujeme tě!“ 

 

Pavla Oklešťková – instruktorka  
koordinátorka Salesiánské školy animátorů v ČR 
„Pocházím z klubu SHM Prostějov, kde jsem se poprvé setkala 
se salesiánskými animátory. Těším se na vás, ať už jste z velkého střediska, 
nebo z malého klubu!“  
 

 

Marie Tkadlecová – instruktorka 
salesiánka, pracovnice v Salesiánském středisku Brno-Žabovřesky 
„Na minulé SŠA to bylo super, tak do toho jdu znovu!“ 
 

 

Petr Kopřiva – instruktor 
salesián, kněz, ředitel Salesiánského střediska v Brně-Líšni a zároveň 
koordinátor dobrovolníků 
 

 

Domča Strohbachová – instruktorka 
vedoucí programů pro školy SAVIO, Salesiánský klub mládeže Zlín 
„Mějte stále na mysli, že měníte svět. A když už člověk mění svět, měl by to 
dělat pořádně!“ 
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Závazná přihláška k animátorskému kurzu – běh M 

září 2017 – červen 2019 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalé bydliště:  

Kontaktní adresa 
(pokud se liší od trvalého bydliště): 

 

Telefonický kontakt na účastníka:  

Telefonický kontakt na zákonné 
zástupce: 

 

 
E-mailový kontakt na účastníka: 

 

 
Kontakt na osobu z místa, kde jsem 

zapojen/zapojena: 

 
 

Co od kurzu očekávám: 

 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce:………………………………………………………………………………………. 

(V případě, že posíláte přihlášku elektronicky, napište jen datum a jméno zákonného zástupce) 
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