
pólo si zahrajú! Alebo sa len zľutovali nad
mojím prosebným výrazom? Kým s Alim
vytrvalo dolujeme ochotníkov na minigolf
a petang, je čosi po šiestej. Koniec
zmeny? Ani náhodou, po večeri treba roz-
behnúť detskú diskotéku. A po nej taneč-
né predstavenie. 

Animátorská partička navlečená do
kostýmov robí na parkete takú šou, že by
ich do tímu pokojne angažovala aj
Madonna. Do tanečných súťaží sa hostia
príliš nehrnú, zrejme majú v sebe málo
promile, no moji kolegovia vedia, aké
donucovacie metódy použiť na príliš sluš-
né publikum. O polnoci sa s nami na
pódiu už baví tretina hotela. Mne by sa
ako soľ zišli zápalky na podopretie klip-
kajúcich očí, no do postele sa nikto
nehrnie. „Ideme do baru,“ zavelí Nabil. Aj
tam treba rozprúdiť zábavu, postarať sa,

aby sa hostia odviazali, dať si s nimi
drink. Žúrka ako súčasť práce? Čo by za
takéto príjemné povinnosti dali iní...
Lenže telu dajú zabrať, najmä ak sú na
programe šesťkrát týždenne, už nemáte
dvadsať a len so zvyškom posledných síl
sa o druhej ráno zvalíte do perín. Skúsení
hoteloví zabávači sú na spánkový deficit
zvyknutí, no stáť na nohách štrnásť hodín
denne? Fakt si nejaký šialenec myslí, že
takto vyzerá vysnívaná práca?

Vylihovanie nehrozí
Keď sa ráno o desiatej z hotelového roz-
hlasu spúšťa muzika, naša oranžová
úderka rozbieha každodenný uvítací
pochod okolo bazéna. Deti sa k nám pri-
dávajú, ako veľká šťastná hotelová famí-
lia spievame aj tancujeme, i keď moja
nekoordinovaná snaha trafiť sa do cho-
reografie ani pri najväčšej dávke fantázie
tanec nepripomína. O jedenástej by som
mala v bazéne predcvičovať akvaaerobik,
no nikto sa naň neprihlásil. Vďaka ti,
Bože, ešteže existujú aj leniví dovolenká-
ri... „Je pondelok, vtedy sa v hoteli strie-
dajú turnusy, takže je tu menej hostí,“
vysvetľuje kolegyňa Narjess. Žeby som si
konečne išla zaplávať? „To je v pracov-
nom čase zakázané. Okúpať sa môžeš
cez obedňajšiu prestávku alebo v čase
voľna. Animátor ho má jeden deň do týž-
dňa. Ale aj vtedy sa stáva, že musíme ísť
privítať nových klientov,“ zruší moje plány. 

Sám za desať rokov animátorčenia pre-
cestoval kus sveta, hovorí šiestimi jazyk-

mi, no v októbri to nadobro vešia na kli-
nec. „Oženil som sa a chcem sa konečne
usadiť.“ Naozaj len tak pustí prácu, ktorá
vyzerá ako ten najúžasnejší džob pod
slnkom? „To si myslí iba ten, kto animá-
torov vidí z kresla pri bazéne. Jasné,
máme tu teplo aj more, ale na nohách
sme od rána do noci. Ja som sa toto leto
ešte nekúpal, nemám na to čas. Aj hos-
tia sú čoraz náročnejší. S ničím nie sú
spokojní, myslia si, že stačí lusknúť
prstom a my ich budeme na povel zabá-
vať,“ hovorí, no aj tak na ňom vidieť, že to
tu zbožňuje. 

„Najťažšie je vymyslieť pre ľudí dobrý
program. Lebo super dovolenka, to už
nie je len more, skvelý hotel a dobré
jedlo. Dnes sa chcú hostia baviť 
a odviazať. A na to sme tu my,“ žmurk-
ne Nabil a spúšťa pátranie po nových

obetiach na plážový volejbal. Ja poobe-
de balím kufre a aby som z Tunisu
neodišla ako neokúpaná morská
panna, idem to more aspoň vyskúšať.
Mimochodom, aj po dvoch dňoch strá-
vených na africkom slnku som stále
opálená dobiela, lebo ani na chytanie
bronzu nebol čas. Pretože nech si každý
myslí, čo chce, animátorský chlebíček
má od idylickej dovolenky poriadne
ďaleko. Aj keď ten morský vzduch sa
ráta ako veľmi príjemný bonus. E

Stáť na nohách štrnásť hodín denne... Fakt si nejaký 

šialenec myslí, že takto vyzerá vysnívaná práca?

Danka VILHANOVÁ
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Táto reportáž vznikla v spolupráci s CK Satur

V detskom kútiku musí
mať animátor oči
všade. Aj na chrbte. 

Robin Hood v sukni. 
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