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1. Charakteristika organizace 

 
Dům dětí a mládeže s názvem Středisko volného času Narnie 
Zřízené ke dni: 1. 9. 2012 
Sídlo: Cyrila a Metoděje 390, Liberec XI – Růžodol, 46001 
IČO: 71 342 290 
Právní forma: školská právnická osoba  
Identifikátor právnické osoby: 691 004 421 
 
Statutární zástupce: 
ředitel: Mgr. Jakub Pabián 
 
Kontakty: 
tel.: 481 120 762 
e-mail: info@svc-narnie.cz  
www.svc-narnie.cz 
 
Zřizovatel: Jednota bratrská 
Sídlo: Boženy Němcové 54/9, 46005, Liberec V – Kristiánov 
IČO: 47 475 111 
 
 
 

2. Činnost v roce 2016/2017 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 
V uplynulém školním roce nabízelo SVČ Narnie 

pravidelné volnočasové aktivity ve 29 zájmových útvarech s různorodým zaměřením pro děti, 

mládež a dospělé z Liberce a okolí. Kluby ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 31 předškolních 

dětí, 248 žáků a studentů. Činnost jednotlivých klubů SVČ se zaměřuje na oblast výtvarnou, 

keramickou, technickou, hudební, taneční, sportovní, kulinářskou, výchovnou, na turistiku apod. 

Našim záměrem je nejen rozvoj schopností, dovedností a nadání u dětí, ale také probouzet 

v nich touhu po poznání, motivovat je k zamýšlení nad životními hodnotami a inspirovat je ke 

správným postojům. Učit je, jak se stávat součástí týmu, pomáhat jim překonávat strach a 

nejistotu a hledat vlastní hodnotu. Dalším cílem je děti varovat před špatnými vlivy svého okolí, 

zábavnou formou hledat cestu k rozhovorům na důležitá témata a společně hledat správné 

odpovědi a hranice pro jejich životy. Našim záměrem je také vytvářet komunitní vazby mezi 

rodinami a rozvíjet vztahy s Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A. Komenského. 

  Pro rok 2016/17 jsme vybrali téma projektu „Za jeden provaz“ s cílem učit se týmové 

spolupráci, sounáležitosti, komunikaci, respektu a hledání své role a platnosti v týmu. Většina 

klubů se dle svého zaměření zapojila do projektu a prezentovala jeho výstup v rámci společných 

akcí SVČ Narnie. 

http://www.svc-narnie.cz/
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Táborová činnost a pobytové akce 
V únoru proběhl pětidenní tábor turistického klubu s názvem „Jarňasy“. V průběhu letních 

prázdnin jsme organizovali 2 dětské pobytové tábory, které byly vyvrcholením celoroční činnosti 

v klubech: tábor turistického klubu Arcturus „Dva roky prázdnin“ a tábor Narnie „Indiánské 

léto“ pro děti z 1. stupně ZŠ. Dále jsme pořádali příměstský výtvarný tábor „Pro radost“ - pro děti, 

které rády tvoří a ten jsme zakončili vernisáží výstavy pro rodiče a hosty. 

Během školního roku proběhlo dalších 13 víkendových pobytových akcí, jako jsou 

harmonizační výjezdy, výjezdy turistického klubu, rádcovský kurz, soustředění taneční a výtvarné a 

vánoční besídky s přespáváním a jiné. 
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Příležitostná činnost 
Vedle pravidelné zájmové činnosti jsme zorganizovali 12 jednodenních akcí jako např. výlet 

do Technického muzea, iQLANDIE, výlety na hrady a do skal, plavba lodí po Vltavě, exkurze do 

hotelu, den tvoření „Pohádková výměna“, výlet na raftech i na běžkách, taneční soutěž a další. 

Těchto akcí se zúčastnilo přibližně 280 účastníků. Jednotlivé kluby dále uspořádaly několik menších 

akcí (besídky, návštěvy sportovišť, pokladové hry apod.).  

Již tradičně organizujeme a spolupracujeme na akcích, které jdou napříč všemi generacemi. 

Jejich cílem je jednak prezentovat společnou práci dětí SVČ Narnie a dále vytvářet příležitosti pro 

společně strávený čas dětí s rodiči, prarodiči a vytváření komunitního života v Růžodole. 

Uskutečnili jsme 4 velké akce: Adventní tržnici, Vánoční show, 11. Reprezentační ples a Zahradní 

slavnost. Některé akce jsme spoluorganizovali s dalšími růžodolskými organizacemi např. 

Rodinným centrem Knoflík, seniorským klubem Cedrus, Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

nebo Jednotou bratrskou v Růžodole (Společenský podvečer pro seniory, Branný den, Lampionový 

průvod). 

 

Soutěže 

Tým 10 dětí z turistického klubu Arcturus se účastnil víkendové celostátní soutěže: Praha 

patří dětem „Tajuplná stínadla“, ve které se umístily na krásném 1. místě. Děti z keramického 

klubu Hlína se zúčastnily celostátní soutěže s časopisem Golem „Sklo v keramice“ a získali 2. místo 

v kategorii do 14 let. Výtvarný klub Áčko se účastnil celostátní soutěže „Linoryt“ s časopisem Amos 

a získal 3. místo v kategorii do 14 let. 
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 Společenský podvečer pro seniory:  

 Pro naše růžodolské seniory z klubu Cedrus jsme v 

sobotu 26. listopadu uspořádali příjemné společenské 

odpoledne. Děti z klubu Ratatuj připravily občerstvení na raut 

a pomáhaly jej také aranžovat. Maminky z tanečního klubu 

Mamma Mia vystoupily s předtančením „Letušky“. Program 

provázely scénky, vtipy a společný tanec. Senioři si příjemný 

večer velice užívali a byli velmi vděční za spolupráci dětí a 

maminek.  Děti zase moc rády dělají radost babičkám a 

dědečkům. Formou těchto akcí se vytváří hezké 

mezigenerační vztahy. 

 

Adventní tržnice 

10. prosince proběhla již tradiční komunitní slavnost 

v Růžodole. Zde se scházejí rodiny dětí z Narnie, školy, školky, 

rodinného centra a hosté z Růžodolu, aby načerpali adventní 

atmosféru, tvořili, prohlédli si dětské výstavy, nakupovali 

dárky a poseděli s přáteli u dobrého jídla. Spolu s dětmi jsme připravili prodejní výstavu a tržnici s 

výrobky dětí z tvořivých, keramických, kulinářských a technických klubů. Děti samy prodávaly své 

výrobky: keramické výtvory, perníčky, cukroví, vánočky i dekorace. Vedoucí výtvarných klubů 

zajišťovali vánoční dílny, kde si děti i rodiče mohli vyrobit vánoční dekorace a dárky, jako např. 

plstěné, korálkové nebo ratanové ozdoby, přáníčka, vyřezávali vánoční dekorace z polystyrénu, šili 

vonné pytlíčky z bylin a koření 

apod. Děti a vedoucí z klubu 

Arcturus zajistili vánoční zábavné 

atrakce. Návštěvníci si 

pochvalovali dobroty, které děti 

nachystaly i příjemnou vánoční 

atmosféru. Nakonec jsme společně 

rozsvítili vánoční strom a zazpívali 

koledy. Výtěžek této akce šel na 

podporu dětí z bratrské školy 

v Sierra Leone v Africe. Akci 

navštívilo více než 200 návštěvníků. 
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Vánoční show s názvem „Za jeden provaz“  

  V pondělí 19. 12. proběhla v sále školy vánoční show pro rodiny a kamarády. Děti z klubů 

Benjamínek, Benjamín, Jojík, Joy Dance, J-Dance a maminky z Mamma Mia připravily vánoční 

muzikálovou pohádku, jejíž hlavním tématem byla vděčnost a spolupráce. Vánoční skřítci se o 

Štědrém dnu dostali do svízelné situace a bez domluvy, semknutí a spolupráce by se jim nikdy 

nepodařilo zachránit holčičku, která ve své neposlušnosti skončila v hluboké sněhové závěji. Děti 

společně tvořily příběh a 

podílely se na scénáři, 

výrobě rekvizit a pilně 

nacvičovaly na představení. 

Děti z kulinářského klubu 

Ratatuj zase napekly 

cukroví a pomáhaly 

s obsluhou. Děti z Narnie 

News představení fotily a 

natáčely. Na konci 

představení společně děti 

a rodiče zpívali vánoční 

písničky. Akci navštívilo 

cca 140 hostů. 

 

Zahradní slavnost 

Další rodinná komunitní akce proběhla na závěr školního roku 10. června. Slavnost, která se 

konala na zahradě II. stupně ZŠ, nesla název „Spolu nás baví svět“. Pro děti byly připraveny 

zábavné aktivity, kreativní dílny a báječné dorty. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavy dětí 

z výtvarných a technických klubů. V programu naše děti předvedly muzikál se stejným názvem a ve 

svém tanečním a hudebním vystoupení poukázali na to, že si přejí se svými rodiči trávit více času. 

O další část programu se postaraly děti z turistického klubu Arcturus, které předvedly scénku dle 

vlastního scénáře. Výtěžek akce byl také určen k podpoře dětí z bratrské školy v Sierra Leone. Akci 

provázela příjemná atmosféra a navštívilo ji cca 180 hostů.  

        



    Středisko volného času Narnie, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec XI 

      e-mail: info@svc-narnie.cz, tel: 481 120 762, 725 298 398, www.svc-narnie.cz 

 

 

11. Reprezentační ples Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského  

11. března se konal ples absolventů 9. ročníku z klubu Bonton, učitelů a rodičů naší 

partnerské základní školy a Narnie. Pro děti z Bonton klubu je to velmi významný den. Děti samy 

ples připravují a prezentují v praxi to, čemu se od října učily. Naživo si žáci vyzkoušeli společenské 

vystupování, etiketu, taneční kreace v klasickém i moderním rytmu, proslov i veřejné poděkování 

učitelům. Pro prezentaci své třídy zvolili název „Heroes of Tomorrow“ a chtěli tím vyjádřit, že je 

čeká další nelehká cesta na střední školy a učiliště a oni se nebojí jít proti proudu. Také rodiče se ve 

svém předtančení představili jako hrdinové záchranných složek. Jako tradiční překvapení večera 

vystoupili hrdinové - učitelé, kteří provázeli naše absolventy celých devět let základní školou, 

v předtančení Matrix. Plesu se účastnilo cca 360 hostů  
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Přehled pravidelné zájmové činnosti 2016/2017 
 

 zaměření klubu Počet žáků Počet dětí vedoucí klubu 

TVOŘIVÉ KLUBY     

Módní návrhářství rukodělný 5  Dudová Dana 

Áčko malé výtvarný 6  Havranová Iva 

Áčko velké výtvarný 5  Plichtová Ema 

Hlína malá keramický 10  Drašarová Lucie 

Hlína velká keramický 9  Drašarová Lucie 

Technický 1 rukodělný 5  Prokeš Karel 

Technický 2 rukodělný 11  Appl Petr 

Technický 3 rukodělný 3  Zít Jiří 

Narnie News multimediální 6  Duchoslavová Romana 

Legosvět rukodělný 9  Ježková Andrea 

TANEČNÍ KLUBY     

Jojík  pohybová výchova 7 2 Jiřičná Petra 

Joy Dance moderní tance 8  Antošová Iveta 

J-Dance street dance 5  Antošová Iveta 

Hopík pohybová výchova 2 10 Lachmanová Kateřina 

Taneční klub 
Chrastava 

moderní tance 7 
 

Horváthová Monika 

SPORTOVNÍ KLUBY     

Tatacvik pohybové hry 2 8 Fořt Pavel 

Sportovní hry míčové hry 19  Kladivo Roman 

Lezení na stěně Lezení na stěně 10  Horáček Štěpán 

VÝCHOVNÉ KLUBY     

Benjamínek všestranný 9  Dudová Dana 

Benjamín všestranný 7  Dudová Dana 

Ratatuj kulinářský 9  Dudová Dana 

Ratatuj – speciál kulinářský 4  Fořtová Veronika 

Bonton společenský 14  Antošová Iveta 

Arcturus turistický 36  Večeřová Leona 

Deskové hry volný klub 4  Dudová Dana 

BIBLICKÉ KLUBY     

Biblický MŠ 1   11 Duchoslavová Romana 

Biblický ZŠ 2  11  Kladivo Roman 

Biblický dorost 3  16  Novák Jan 

Biblický mládež 4  9  Novák Jan 

CELKEM 29 klubů 248 31  
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Přehled akcí za školní rok 2016/2017  
 
Příležitostné akce: 14 
Počet dětí: 284 
Počet dospělých: 52 
Počet vedoucích: 42 
 
Tábory pobytové: 3 
Počet dětí: 101 
Počet vedoucích: 21 
 
Výjezdy a soustředění: 4 Příměstský tábor: 1 
Počet dětí: 56   Počet účastníků: 15 
Počet vedoucích: 12  Počet vedoucích: 3 
 

3. Personální zajištění 

 
Na konci školního roku 2016/2017 SVČ Narnie evidovala 8 pracovních úvazků, z toho 3 
pedagogické pracovníky a 5 provozních zaměstnanců, většinou na částečný úvazek. Zájmovou 
činnost zajišťovalo 35 vedoucích pracovníků, většinou na dohodu o provedení práce.  
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4. Zpráva o hospodaření 

 
Výsledovka SVČ Narnie 2016 

     

Položka výsledovky   tis. Kč 

Náklady   4 039 

Výnosy   4 214 

Hospodářský výsledek   175 

 

5. Vzdělávání pracovníků 

 

Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo 10 pracovníků Studium pedagogiky volného času pro 
pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Hlavní vychovatelka dokončila Studium 
pedagogiky volného času – I.ročník. Celkem 3 pracovnice absolvovaly kurz Zdravotníka 
zotavovacích akcí. Dalším absolvovaným vzdělávacím programem byl kurz Zážitkové aktivity pro 
neformální vzdělávání, kterého se zúčastnily 2 pracovnice.  Další 2 pracovnice absolvovaly kurz 
Hlavního vedoucího dětského tábora. Kurzu Hry pro větší skupiny dětí a práce se skupinovou 
dynamikou se zúčastnila jedna vedoucí ZÚ, stejně jako kurzu Primární prevence. 

 

6. Spolupráce s veřejností a partnery 

 
Hlavním partnerem SVČ Narnie je Křesťanská MŠ a ZŠ J. A. Komenského v Liberci Růžodole, se 
kterou naše hlavní budova přímo sousedí. Kroužky hojně navštěvují žáci z této školy. 
 
Důležitým partnerem je Jednota bratrská, která v Liberci kromě SVČ Narnie založila řadu organizací 
působících v sociálních oblastech, a svou přímou činností se podílí na rozvoji společensko-
kulturního života města Liberce. V roce 2014 vznikl nový sbor Jednoty bratrské přímo v Růžodole. 
 
Vážíme si i pravidelné spolupráce se sborem dobrovolných hasičů v Liberci – Růžodole I.,                
kteří nám pomáhají při realizaci příležitostných akcí.  
 
Spolupracujeme i s Mateřským centrem Knoflík, které si v naší budově pronajímá prostory             
na dopolední programy pro maminky s malými dětmi. Nedílnou součástí naší budovy je i chráněné 
pracoviště Amos Nikolky Antošové při sdružení rodičů a přátel školy KZMŠJAK. Nikolka tak v našich 
prostorách vyrábí košíčky z pedigu a butonky.  
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