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Název klubu

Cyrila a Metoděje 390, Liberec- Růžodol, www.svc-narnie.cz, tel.: 481 120 762, email: info@svc-narnie.cz
Zaměření klubu
Hlavní vedoucí klubu
Vedoucí
Místo
Den/Čas
Cena za pol.

v.s.

SPORTOVNÍ A TURISTICKÉ
KLUBY

Pohybovyý klub Tatacvik
4 – 7 let + taý toveý

sportovníý a pohyboveý aktivity deě tíý s aktivníým
zapojeníým tatíýnkuů

Ing. Forě t Pavel
pavelteckafort@gmail.co
m
Mgr. Pabiaý n Jakub
info@svc-narnie.cz

Bc. Appl Petr

Športovníý klub
3. – 7. trě íýda (ostatníý po
dohodeě )
Športovníý klub pro díývky
5. – 9. trě íýda

zaý klady míýcěovyý ch her (florbal, softbal,
vybíýjenaý + dalsě íý), rozvoj pohybovyý ch
dovednostíý
vsě estranneý aktivity venku i v teě locvicě neě : jíýzda
na bruslíých, cyklistika, plavaý níý, kolobeě zěky,
míýcěoveě hry apod.
lezeníý na steě neě a jineý lezeckeý aktivity

Ing. Forě tovaý Veronika
fortova.veronika@email.c
z
Mgr. Horaý cě ek ŠŠ teě paý n
horacek@sjak.cz

Vaý gnerovaý Gabriela

dobrodruzě stvíý, zaý lesaý ckeý dovednosti, pobyt
v prě íýrodeě , samostatnost i tyý movost, taý bory,
vyý jezdy, vyý lety

Vecě erě ovaý Leona
alex.v@atlas.cz

Tvorě ivyý klub Duhaý cě ek
1. – 4. trě íýda

tvorě íýme spolecě neě pro radost, rozvíýjíýme
kreativitu, vlastníý vyý tvarneý cíýteě níý a vyjaý drě eníý

Klub Moý dníý naý vrhaý rě stvíý:
zacě aýtecě níýci
3. – 6. trě íýda
Klub Moý dníý naý vrhaý rě stvíý:
pokrocě ilíý
5. – 9. trě íýda
Keramickyý klub Hlíýna:
1. – 9. trě íýda

zaý klady odeě vníý a rě emeslneý tvorby, rozvoj
vyý tvarneý ho cíýteě níý a vkusu, manuaý lníý
dovednosti, sě itíý na stroji
zaý klady odeě vníý a rě emeslneý tvorby, rozvoj
vyý tvarneý ho cíýteě níý a vkusu, manuaý lníý
dovednosti, sě itíý na stroji
praý ce s hlíýnou tradicě níým i netradicě níým
zpuů sobem, rozvoj tvorě ivosti, ruů zneý techniky,
spolecě neý projekty
zíýskaý vaý níý rě emeslnyý ch dovednostíý, zaý klady
modelaý rě stvíý

Klub Lezeníý na steě neě
6. – 9. trě íýda
Turistickyý klub Arcturus
3.- 9. trě íýda

Teě locvicě na
Gymnaý zium
F. X. ŠŠ aldy
Teě locvicě na
Gymnaý zium
F. X. ŠŠ aldy
Teě locvicě na ZŠŠ
JAK, hrě isě teě ,
cyklostezka
TUL steě na
Harcov/ŠŠ utr

Štrě eda
16:30 – 17:45

300,kapacita: 10

2015

Pondeě líý
16:00 – 17:30

600,kapacita: 20

2027

Paý tek
14:00 – 15:00

600,kapacita: 10

2022

UÚ teryý
16:30 – 18:00

750,kapacita: 8

2017

Novotnyý Petr
MUDr. ŠŠ víýgler Robert
Novaý k Jaý chym

Narnie – klub,
hrě isě teě , teě locvicě na

ČŠ tvrtek
16:00 – 17:30

500,kapacita: 30

2014

Votrubcovaý Lenka
lenka.votrubcova@email.
cz
Dudovaý Dana
dudova@svc-narnie.cz

Baý rtovaý Jana

Narnie
vyý tvarna

Štrě eda
15:00 – 16:00

500,kapacita: 10

2002

Hrě ebenovaý Veronika

Narnie
vyý tvarna

ČŠ tvrtek
13:30 – 15:00

600,kapacita: 8

2031

Dudovaý Dana
dudova@svc-narnie.cz

Hrě ebenovaý Veronika

Narnie
vyý tvarna

UÚ teryý
15:00 – 17:00

600,kapacita: 8

2031

Drasě arovaý Lucie
lucka.drasarova@atlas.cz

Pavluů Marcela
Vaý gnerovaý Klaý ra

Narnie
keramickaý díýlna

Štrě eda
15:00 – 16:30

800,kapacita: 12

2004

Bc. Appl Petr
appl@jbruzodol.cz

Bc. Bovijn Peter

díýlny 1. st.
ZŠŠ JAK

UÚ teryý
15:00 – 16:30

600,kapacita: 10

2025

Romovaý Tereza

Narnie
klubovna 1. patro

Pondeě líý
13:30 – 15:00

600,kapacita: 10

saý l 2. st. ZŠŠ

ČŠ tvrtek
13:30 – 14:45

600,kapacita: 20

2011

ČŠ tvrtek
15:00 – 16:15

600,kapacita: 20

2011

MŠŠ / Narnie
klubovna 1. patro

ČŠ tvrtek
15:00 – 16:15

500,kapacita: 20

2011

Narnie
klubovna 1. patro

UÚ teryý
13:15 – 14:30

500,kapacita: 15

Mgr. Marek Ondrě ej

Škopovyý ŠŠ teě paý n

TVOŘIVÉ KLUBY

Technickyý klub 1
3. – 5. trě íýda
Klub Legosveě t
1.- 4. trě íýda
TANEČNÍ A DRAMATICKÉ
KLUBY
Tanecě níý klub Jojíýk
1. – 2. trě íýda
Tanecě níý klub Joy-Dance
3. - 5. trě íýda
Tanecě níý klub Jojíýk MŠŠ
pro deě ti z MŠŠ
VÝCHOVNÉ KLUBY A
VAŘENÍ
Klub Benjamíýn: vsě estrannyý
1. – 3. trě íýda

vyuzě itíý stavebnice „LEGO“, staveě níý, kreativita,
hraníý her

Kneě bortovaý Andrea
jezkova@sjak.cz

vyý uka zaý kl. tanecě níých styluů , upevneě níý pohybu
v souladu s hudbou, rytmika, sklaý daý níý krokuů v
tanecě níý choreografie
vyý uka zaý kl. tanecě níých styluů , upevneě níý pohybu
v souladu s hudbou, rytmika, sklaý daý níý krokuů v
tanecě níý choreografie
pohyboveě -tanecě níý krouzě ek pro nejmensě íý

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

Antosě ovaý Iveta

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

Antosě ovaý Iveta

tvorě eníý, zpíývaý níý, divadlo, varě eníý, pecě eníý, hry,
pohyboveý aktivity a vyý lety

Borisjukovaý Katerě ina
borisjukova@svcnarnie.cz

Dudovaý Dana
dudova@svc-narnie.cz

Havranovaý Michaela

saý l 2. st. ZŠŠ

2034

2001

Kulinaý rě skyý klub Ratatuj 1
3. - 5. trě íýda

pecě eníý, varě eníý, stolovaý níý, servíýrovaý níý,
aranzě ovaý níý a nakonec dobreý jíýdlo

Dudovaý Dana
dudova@svc-narnie.cz

Ruckaý Rut
Antosě ovaý Iveta

Narnie
klubovna prě íýzemíý

Pondeě líý
15:00 – 17:00

800,kapacita: 8

2012

Kulinaý rě skyý klub Ratatuj 2
5. - 9. trě íýda
Minikavaý rna
5. - 9.trě íýda

pecě eníý, varě eníý, stolovaý níý, servíýrovaý níý,
aranzě ovaý níý a nakonec dobreý jíýdlo

Ruckaý Rut
rucka@jbcr.cz

Dudovaý Dana
Antosě ovaý Iveta

Narnie
klubovna prě íýzemíý

Pondeě líý
15:00 – 17:00

800,kapacita: 6

2012

pecě eníý, varě eníý, servíýrovaý níý a obsluha
minikavaý rny pro rodicě e

Antosě ovaý Iveta
antosova@svc-narnie.cz

Narnie
klubovna prě íýzemíý

Štrě eda
14:00 – 16:30

500,kapacita: 5

2012

Klub spolecě enskeý vyý chovy
Bonton
8. - 9. trě íýda

spolecě enskaý etiketa v praxi, vyý uka
spolecě enskyý ch tancuů , prě íýprava spolecě enskeý ho
vecě era ZŠŠ JAK

Antosě ovaý Iveta
antosova@svc-narnie.cz

Mgr. Pabiaý n Jakub
Borisjukovaý Katerě ina

Narnie
klubovna

200,-/rok
kapacita: 20

2013

Mgr. Raý chel Novaý kovaý

Applovaý Ladislava
Votrubcovaý Lenka

Narnie
klubovna prě íýzemíý

Novaý k Jaý chym
novak.jachym@gmail.com

Mgr. Pabiaý n Jakub
Vaý gnerovaý Klaý ra

Narnie
klubovna 1. patro

Bc. Novaý k Jan
janeknovak.cz@gmail.co
m

Borisjukovaý Katerě ina
Novaý k Jaý chym

Ema Plichtovaý
ema.plichtova@email.cz

Monika Herodesovaý

Biblickyý klub: prě edsě kolníý a
sě kolníý deě ti 1.- 4. trě íýda
Biblickyý klub: dorost
5.-8. trě íýda

ucě íýme se krě esťanskyý m hodnotaý m, hrajeme
hry, vyraý bíýme i zpíývaý me, sportujeme,
organizujeme spolecě neý taý bory a vyý jezdy

Biblickyý klub: mlaý dezě
9. trě íýda a ŠŠŠ

Narnie
klubovna prě íýzemíý

ČŠ tvrtek
13:30 – 15:00
Nedeě le
09:30 – 11:30
Paý tek
cca 15:00 – 17:00
Paý tek
cca 17:00 – 19:00

zdarma
kapacita:
neomezenaý
zdarma
kapacita:
neomezenaý
zdarma
kapacita:
neomezenaý

-

KLUBY VRATISLAVICE N/N
Tvorě ivyý klub Čik cak
1. trě íýda

vyý tvarnaý vyý chova, tvorě eníý, varě eníý, zpíývaý níý,
naucě neý , kreativníý a zaý bavneý hry, pohyboveý
aktivity

Klub Vrata
Tanvaldskaý 263

Pondeě líý
16:15 – 17:15

650,kapacita: 10

2023

KLUBY CHRASTAVA
Tanecě níý klub Čhrastava 1
1.-2. trě íýda

hud. a pohyb. aktivity vhodneý pro danou
veě kovou skup., rytmickaý a tanecě níý pruů prava,
rozvoj pohyb. dovednostíý, zaý kl. modern. tance

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

KČ Beý tel,
Bezrucě ova 503,
Čhrastava

Štrě eda
13:30 – 14:30

700,kapacita: 12

2021

Tanecě níý klub Čhrastava 2
3.-4. trě íýda

hud. a pohyb. aktivity vhodneý pro danou
veě kovou skup., rytmickaý a tanecě níý pruů prava,
rozvoj pohyb. dovednostíý, zaý kl. modern. tance

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

KČ Beý tel,
Bezrucě ova 503,
Čhrastava

Pondeě líý
14:00 – 15:15

800,kapacita: 12

2021

Tanecě níý klub Čhrastava 3
5. trě íýda

hud. a pohyb. aktivity vhodneý pro danou
veě kovou skup., rytmickaý a tanecě níý pruů prava,
rozvoj pohyb. dovednostíý, zaý kl. modern. tance

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

KČ Beý tel,
Bezrucě ova 503,
Čhrastava

Pondeě líý
15:30 – 17:00

800,kapacita: 12

2021

Tanecě níý klub Čhrastava 4
6. trě íýda ZŠŠ - ŠŠŠ

hud. a pohyb. aktivity vhodneý pro danou
veě kovou skup., rytmickaý a tanecě níý pruů prava,
rozvoj pohyb. dovednostíý, zaý kl. modern. tance

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

KČ Beý tel,
Bezrucě ova 503,
Čhrastava

Pondeě líý
17:15 – 18:45

800,kapacita: 15

2021

Športovníý klub pro kluky
3.-5. trě íýda

rozvoj zaý kladníých pohybovyý ch schopnostíý ,
zaý klady ruů znyý ch sportuů , tyý movaý spolupraý ce

Horvaý thovaý Monika
monika@jbchrastava.cz

ZŠŠ Čhrastava,
Naý meě stíý 1. Maý je
Čhrastava

Štrě eda
15:30 – 17:00

700,kapacita: 15

2020

KLUBY RUPRECHTICE
Klub Hopíýk:
pohyboveě -tanecě níý
5 – 8 let







vyý uka zaý kladníých tanecěníých dovednostíý,
koordinaci pohybu, vníýmaý níý hudby, radosti
z pohybu

Lachmanovaý Katerě ina
lachmanova.katerina@gmail.com

ŠŠ ubrovaý Zuzana

zrcadlovyý saý l Čentrum
Konopnaý
Ruprechtice

Pondeě líý
16:00 – 17:00

500,Kapacita: 15

2008

Přihlášky jsou ke stažení na webu Narnie www.svc-narnie.cz, nebo k vyzvednutí v kanceláři SVČ Narnie
Podrobnější informace o kroužcích najdete na FB stránce: https://www.facebook.com/NarnieStrediskoVolnehoCasu/.
Přihlášky odevzdávejte do 26. 9. 2018 v kanceláři SVČ Narnie asistentce ředitele Kateřině Borisjukové nebo v družině paní učitelce Leoně Večeřové, popřípadě můžete vhodit do
schránky SVČ Narnie.
Kluby začínají v týdnu od 1. 10. 2018 (pokud vedoucí jednotlivých klubů neurčí jinak). Podrobnosti zájmového vzdělávání upravuje Vnitřní řád SVČ Narnie, který je k dispozici ve
vstupní chodbě SVČ Narnie či na webových stránkách a každý účastník zájmového vzdělávání je povinen se s ním seznámit.
Sledujte nás na Facebooku (Narnie-středisko volného času) či na našem webu www.svc-narnie.cz

