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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
Zřizovatel: Jednota bratrská
Sídlo: Boženy Němcové 54/9, 46005,
Liberec V – Kristiánov
IČO: 47 475 111
Kontakty:
tel.: 481 120 762
e-mail: info@svc-narnie.cz
www.svc-narnie.cz
Název SVČ odkazuje na cyklus dětských knih Letopisy Narnie britského autora C. S.
Lewise, které jsou alegorií základních principů křesťanství a které pojednávají
o dobrodružství několika dětí, jež přicházejí do magické země Narnie. V zemi Narnie se staví
dobro proti zlu a děti v tomto boji sehrávají klíčovou roli. Název Narnie tedy napovídá, že
SVČ ve své činnosti vychází z tradičních křesťanských hodnot, přičemž zároveň poskytuje
cenově a časově dostupné zájmové vzdělávání, které je založeno na rovném přístupu
každého občana ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, národnosti, pohlaví,
náboženského přesvědčení, zdravotního stavu či jiného postavení jednotlivce.
Posláním SVČ Narnie je být institucí, která zastřešuje zájmové a volnočasové
vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a doplňuje práci dalších vzdělávacích aktivit Jednoty
bratrské, zvláště pak Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci
(dále jen KZMŠJAK).
SVČ Narnie poskytuje zájmové vzdělávání v prostorách svého sídla Cyrila a Metoděje
390, Liberec. Dále též v prostorách KZMŠJAK a případně dalších pronajatých prostorách
tělocvičen, hřišť, kluboven, tábořišť a kempů.
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2. Činnost v roce 2019/2020
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Ve školním roce 2019/20 jsme činnost zájmových útvarů (ZÚ) zahájili 30. 9. 2019
ve 33 klubech s různorodým zaměřením pro děti a mládež z Liberce a okolí. ZÚ navštěvovalo
62 předškolních dětí, 262 žáků a 30 studentů. Činnost jednotlivých ZÚ se zaměřuje na oblast
tvořivou, taneční, dramatickou, technickou, sportovní, kulinářskou, výchovnou, na turistiku a
také na činnost rodičů s dětmi.
Některé plány a záměry, které jsme měli na tento školní rok naplánovány, jsme kvůli
nečekané situaci pandemie a vyhlášeným opatřením nemohli uskutečnit. Od 10. 3. do 12. 6.
2020 byla činnost práce s dětmi z nařízení vlády ČR zastavena, proto ZÚ v tomto období
neprobíhaly. Byli jsme však v kontaktu s účastníky i jejich rodinami a plánovali jsme aktivity a
tábory na období prázdnin. Některé zájmové útvary znovu pokračovaly ve své činnosti od
12. června. Především jsme s dětmi dotahovali projekt komunitní zahrady. Velkou radost
jsme měli z toho, že se nakonec mohly uskutečnit letní pobytové i příměstské tábory, velkou
radost měly také děti i jejich rodiče.
Našim stálým záměrem je nejen rozvoj schopností, dovedností a nadání u dětí, ale
především probouzení touhy po poznání, chceme je motivovat k zamyšlení nad životními
hodnotami a inspirovat 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
nežádoucími vlivy okolí, zábavnou formou hledat cestu k rozhovorům na důležitá témata
a společně hledat správné odpovědi a hranice pro jejich životy. Dalším trvalým záměrem je
také vytvářet komunitní vazby mezi rodinami a rozvoj vztahu a spolupráce s Křesťanskou ZŠ
a MŠ J. A. Komenského, Rodinným centrem Knoflík, seniorským klubem Cedrus, sousedy
z Růžodolu a s komunitou kolem sboru Jednoty bratrské Růžodol.

Projekt pro rok 2019/2020
Pro první pololetí jsme vybrali téma „Tvoříme pro Narnii“. Smyslem projektu bylo
motivovat děti k vnímání světa kolem nás, především svého blízké okolí a nasměrovat je
k nápadům na praktické i estetické změny. Dalším cílem bylo zaměřit se na život a potřeby
4
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lidí kolem nás a na případnou pomoc, zároveň odhlédnout od svých vlastních nároků a
potřeb.
Vedoucí ZÚ děti motivovaly, aby samy vymyslely a realizovaly své nápady. Tak vzniklo
několik povedených výtvarných, kreativních i pomocných počinů. Tvořivé kluby se pustily do
zkrášlování našeho domečku, např. vytvořili keramické květináče, koláže, vánoční výzdobu
a věnce z klubíček, také obrazovou galerii „Paní zima“ v klubovně, kde probíhají spontánní
kavárničky pro rodiče a jejich děti. Technické kluby pomáhaly s drobnými opravami ve školce.
Taneční a dramatické kluby se zamyslely nad tím, čím by udělaly radost babičkám
a dědečkům ze seniorského klubu Cedrus z Růžodolu a nacvičily program na Adventní
kavárnu. Např. vymyslely a připravily dramatický příběh o zvířátkách, která chránila lesní
stromky před lidskou vánoční mánií. Děti z klubů vaření jim k tomu nachystaly občerstvení
a napekly cukroví. Děti z turistického klubu Arcturus a klubu Bonton zase pomohly s akcemi
pro děti z RC Knoflík, např. připravily občerstvení a stanoviště při Lampionovém průvodu.
Spolu s mládeží a dorostem pak budovaly zahradu a rekonstruovaly klubovnu v suterénu.

Těšili jsme se na jaro a projekt druhého pololetí „Naše zahrada“. Chtěli jsme se společně
pustit do budování komunitní zahrady, na kterou jsme získali finanční podporu z projektu
„Globus lepší svět“. V březnu však naše nadšení zastavila karanténa. Bylo nám moc líto, že
jsme museli naši činnost přerušit. O to více jsme se do práce na zahradě pustili v červnu.
Vytvořili jsme záhony, chodníčky i bylinkovou zahrádku. Mládež zasadila keře, vinnou révu i
byliny a některé děti se pustily do pěstování zeleniny. Pod odborným vedením děti
pomáhaly budovat zahradní altánek a terasu k posezení. Zahradu jsme nazdobili
keramickými objekty a květináči s květinami. Zamýšlenou akci zahradní slavnost “Otvíráme
zahradu“ jsme nemohli uskutečnit. Zahradu však dále zvelebujeme a čekáme na čas k jejímu
otevření, aby se mohla stát prostorem pro setkávání komunity v Růžodolu napříč
generacemi.
Čas uzavření SVČ jsme, jako mnozí jiní, i my využili k výrobě roušek, které jsme nabízeli
místní komunitě, sousedům, či zdravotnickým a sociálním zařízením.
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Táborová činnost a pobytové akce
Letní tábory jsou zpravidla vyvrcholením celoroční činnosti v ZÚ. Děti se letos po
několikaměsíční pauze na tábory moc těšily. Organizovali jsme celkem 6 pobytových táborů
a 2 tábory příměstské. V březnu proběhl výjezd turistického klubu s názvem „Jarňasy“. Další
tábory proběhly v čase letních prázdnin. Během školního roku proběhlo dalších 11
pobytových akcí, jako jsou výjezdy a soustředění, oddílové Vánoce s přespáváním a další.
Celkem vyjelo na pobytové akce a tábory 383 dětí, žáků a studentů.
Oddílové Vánoce Arcturus 6. – 8. 12. 2019
Pro letošní oslavu oddílových Vánoc jsme zvolili chatu Ahoj v Hraběticích. Mrzlo až
praštilo a silnice byla jako sklo. Takže jsme na chaloupku s velkým halasem vlastně
doklouzali. Na programu byla stopovaná, výlet na Slovanku a luštění šifer. Mezi tím jsme
stačili nazdobit perníčky, vyrobit bramborový salát, obalit a osmažit řízky, takže náš společný
Štědrý večer, na který jsme se tolik těšili, mohl začít. Po večeři jsme si rozdali dárky, poté
četli knížku Jabloňová stezka a dlouho do noci si povídali. Ráno jsme si sbalili, zahráli si ještě
hru Abeceda a vyrazili do Bedřichova na autobus domů. Prožili jsme další skvělý víkend.
- vedoucí Leona -
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Tábor Narnie „Expedice detektiva Sherlocka“ v Bílém Potoce 15. – 25. 5. 2020
Děti zažily dobrodružný program a odhalovaly záhadná tajemství. Pátrali
s detektivem Sherlockem Holmesem a Dr. Watsonem po dědictví pánů z Redernu.
V utajených týmech se vydali probádat „Smuteční cestu“, která vede krásnou krajinou
jizerských kopců. Při tom detektivové absolvovali pátrací výcvik, trénovali tělo i bystrou mysl,
dedukci i smysly, vyšetřovali a také nahlédli pod pokličku forenzní vědy. Např. snímali otisky,
odlévali stopy, ale hlavně vyzkoušeli různé chemické pokusy. Při tom všem usilovali
o čestnost a statečnost správného detektiva a plnili Bobříky. Poklad, resp. rodové dědictví
pánů z Redernu vypátrali a předali jej Sherlockovi a Watsonovi.
Zajímavým překvapením bylo, když náš tábor navštívila kontrola z hygieny spolu
s panem redaktorem Ivanem Berkou z TV Nova. Děti z toho měly velký zážitek, obdivovaly
velkou kameru a zajímalo je všechno, co se natáčení a stříhání týče. Ivan Berka jim ochotně
odpovídal na všechny jejich otázky a pan kameraman dovolil, aby si děti mohly vyzkoušet,
jak těžká je televizní kamera.
- vedoucí Iveta -

Víkendový výjezd klubu B23 12.–14. 6. 2020
Společně s chlapci z B23 jsme vyrazili do Tanvaldu na společný výjezd, kterým jsme
zakončovali náš klub. Měli jsme tak příležitost dohnat některé činnosti, které jsme chtěli
podniknout, ale kvůli vyhlášenému stavu nouze již to nebylo možné. Kluci si tak během
víkendu mohli vyzkoušet hledání s detektorem kovu, vrhání nožů, či společné dotvoření
herbáře. Večery jsme zakončovali společným programem ať už v podobě deskových her,
nebo sportu.
V místě ubytování jsme se s chlapci rozhodli pomoci místnímu majiteli se stavbou
nového posezení u chaty. Byly jsme odměněni grilováním. Někteří kluci si z výjezdu také
odnesli drobné cetky, které jsme našli pomocí detektoru kovu. Všichni byli za výjezd vděční,
protože se báli, že klub zůstane "neukončený". Společně jsme se tak mohli rozloučit a celý
školní rok, i přes jeho nečekané výzvy, uzavřít.
- vedoucí Pavel 8
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Příležitostná činnost
Vedle pravidelné zájmové činnosti jsme zorganizovali 11 jednodenních akcí, mezi
které patří výlety, den tvoření, výlety na běžkách, návštěva divadla, kurzy a další. Těchto akcí
se zúčastnilo přibližně 151 dětí, žáků a studentů. Jednotlivé kluby dále uspořádaly několik
menších akcí (besídky, návštěvy sportovišť, pokladové hry apod.). Dále jsme organizovali
dvě větší komunitní akce.

Komunitní akce
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, pedagogy, sousedy
a vytváření komunitního života v Růžodole. Uskutečnili jsme 2 komunitní akce: Vánoční
slavnost v Růžodole a Kavárnu pro seniory s programem. Akcí se zúčastnilo cca 300
návštěvníků.
Spoluorganizovali jsme i některé akce s dalšími růžodolskými organizacemi:
s Rodinným centrem Knoflík, seniorským klubem Cedrus, Křesťanskou ZŠ a MŠ
J. A. Komenského nebo Jednotou bratrskou v Růžodole (Lampionový průvod, sjezd mládeže,
brigády, seniorské kavárny).

Vánoční kavárna pro dříve narozené 6. 12. 2019
Taneční a divadelní kluby Jojík a Joy Dance a kluby vaření Ratatuj a Kavárnička se
v rámci projektu zamýšlely nad tím, komu by svým vystoupením a občerstvením udělaly
radost a rozhodly se pro babičky a dědečky z klubu Cedrus z Růžodolu. Děti vytvořily
pozvánky a na tuto kavárnu pozvaly také své prarodiče. Uspořádaly vánoční představení při
akci „Kavárna pro dříve narozené“. Taneční kluby nacvičily vánoční tanečky, děti
z dramatického klubu samy vymyslely příběh zvířátek, které chtějí ochránit lesní stromky
před vánočním planýrováním lidmi. Divadelní i taneční představení se dočkalo úspěchu
a bylo oceněno velkým potleskem. Nechybělo vánoční poselství a na konci programu děti
9
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společně s babičkami a dědečky zpívali koledy. Senioři si pochvalovali cukroví, občerstvení,
ale především obsluhu a vystupování našich dětí z klubu vaření Ratatuj a Kavárnička. Děti na
závěr roznesly všem seniorům malé dárečky, posadily se k nim ke stolu a povídaly si s nimi.
Při tomto příjemném setkání generací se sešlo více než 70 hostů a na 30 dětí.

Vánoční slavnost v Růžodole 14. 12. 2019
I letos proběhla již tradiční vánoční slavnost v Růžodole v prostorách ZŠ
J. A. Komenského. Pro návštěvníky byly připraveny různé kreativní dílničky, kde si mohli
vyrobit např. vánoční svícen, ozdoby či jiné výtvory. Hojně se zapojovaly děti i s rodiči a
prarodiči. Tatínkové se svými syny si oblíbili především výrobu dřevěných hraček. Po celou
dobu akce bylo možné zakoupit drobné občerstvení v podobě růžodolských medovníků,
chlebíčků, kávy nebo vánočního punče aj. Na závěr celého odpoledne vystoupila třetí třída
se svým divadelním představením a zpíváním vánočních písní, ke kterému se pak přidal plný
sál návštěvníků.
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Spontánní setkávání
Klubová kavárnička
Vytvořili jsme v SVČ Narnie příležitostnou klubovou kavárničku, kterou mohou rodiče
i prarodiče využít jako místo čekaní při vyzvedávání dětí z klubů.
Tento projekt vznikl za účelem naplnění potřeby vytvořit prostor, kde by rodiče, kteří
se tlačí na chodbách SVČ, měli možnost při čekání posedět v příjemném prostředí
a popovídat si s ostatními rodiči. Impulsem k zamyšlení nad vznikem takového místa, kde by
se potkávaly všechny generace, byla touha dětí z klubu vaření Ratatuj obsluhovat a zkusit si
malé krůčky provozu dětské kavárničky. Kolem kavárny se postupně vytvořila prima parta
rodičů a prarodičů, kteří nás navštěvují pravidelně i nepravidelně ve středu, kdy probíhá
v SVČ více klubů v jeden čas a rodiče by se jinak tlačili na chodbách. Našli zde místo, kde je
jim dobře, povídají si při dobré kávě, čaji a občerstvení a poté hrají deskové hry, nebo píší
s dětmi úkoly. Vzniklo tak spontánní prostředí k propojení komunity kolem SVČ, školy a
školky.
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3. Přehled pravidelné zájmové činnosti 2019/2020 k 31. 10.
2019
zaměření klubu
TVOŘIVÉ KLUBY
Módní návrhářství
Duháček
Hlína
Technický 1
Technický 2
Legosvět
Holčičí klub
TANEČNÍ KLUBY
Jojík MŠ
Jojík ZŠ
Joy Dance
SPORTOVNÍ KLUBY
Tatacvik
Sportovní hry
Lezení na stěně
Přežití
Arcturus
VÝCHOVNÉ KLUBY
Benjamín
Ratatuj I
Ratatuj II
Minikavárna
Bonton
BIBLICKÉ KLUBY
Biblický klub 1
Biblický dorost
Biblický klub mládež
KLUBY VRATISLAVICE
Cik cak
KLUBY CHRASTAVA
Hudebně–dramatický
klub
KLUBY RUPRECHTICE
Klub Hopík
Klub Tkanička
Klub Ještěrky
Generace Z
Sebeobrana
Biblický klub Konopná
Klub B23
CELKEM VŠE

Počet žáků/ studentů

Počet dětí

rukodělný
výtvarný
keramický
rukodělný
rukodělný
rukodělný
rukodělný, všestranný

9
5
9
9
5
12
5

0
0
0
0
0
0
0

Dudová Dana
Havranová Michaela
Drašarová Lucie
Appl Petr
Appl Petr
Kněbortová Andrea
Vágnerová Gabriela

pohybová výchova
pohybová výchova
moderní tance

2
7
8

13
0
0

Borisjuková Kateřina
Borisjuková Kateřina
Antošová Iveta

pohybové hry
míčové hry
lezení na stěně
zdatnost, sebeobrana
turistický

0
7
7
11
40

6
0
0
0
0

Appl Petr
Novák Jan
Horáček Štěpán
Horáček Štěpán
Večeřová Leona

všestranný
kulinářský
kulinářský
kulinářský, číšnický
společenský

6
7
8
2
41

0
0
0
0
0

Dudová Dana
Dudová Dana
Dudová Dana
Antošová Iveta
Antošová Iveta

biblický
biblický
biblický

5
14
13

1
0
0

Applová Ladislava
Novák Jáchym
Novák Jan

tvořivý

0

15

Vantulová Jitka

hudební a dramatická
výchova

11

0

Justová Marie

pohybová výchova
tvořivý
všestranný
všestranný
zdatnost, sebeobrana
biblický
všestranný pro chlapce
32 klubů

1
1
14
6
5
8
14
292

9
13
1
0
0
4
0
62

Jiřičková Kateřina
Hampacherová Lucie
Hampacherová Lucie
Molnár Jan
Rada Pavel
Hampacherová Lucie
Rada Pavel

12

vedoucí klubu
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4. Přehled akcí za školní rok
2019/2020
Příležitostné akce: 13
Počet dětí: 301
Počet dospělých: 152
Počet vedoucích: 43
Tábory pobytové: 6
Počet dětí: 163
Počet vedoucích: 44
Tábory příměstské: 2
Počet dětí: 46
Počet vedoucích: 6
Výjezdy a soustředění: 11
Počet dětí: 174
Počet vedoucích: 28

5. Personální zajištění
Na konci školního roku 2019/2020 SVČ Narnie evidovala 7 pracovních úvazků, z toho
3 pedagogické pracovníky a 4 provozní zaměstnance, většinou na částečný úvazek.
Zájmovou činnost zajišťovalo 29 vedoucích pracovníků, většinou na dohodu o provedení
práce.
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6. Zpráva o hospodaření
Výsledovka SVČ Narnie 2019

Položka výsledovky
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

tis. Kč
5075
5306
231

7. Vzdělávání pracovníků
Ve školním roce 2019/2020 absolvovali vedoucí pracovníci SVČ Narnie různé vzdělávací
programy: 1 pracovník zahájil Studium v oblasti pedagogických věd – učitel, 1 pracovník
ukončil studium oboru Speciální pedagogika pro vychovatele – Bc., 4 pracovníci doškolení ke
kurzu ZZA – prodloužení platnosti do 2/2024.
Kromě toho se většina pracovníků účastní společného výjezdu na začátku školního roku,
kde jsou proškoleni jednak v oblasti BOZP a PO a také v oblasti pedagogické práce
a motivace k příznivému výchovnému působení při práci v zájmových kroužcích.
SVČ Narnie je členem Asociace Comenina, která sdružuje různá sociální a výchovná
zařízení v ČR. Tato asociace pořádá jednou ročně dvoudenní konferenci, které se naši
pracovníci účastní. Zde probíhají přednášky a besedy na vybraná témata týkající se nejen
pedagogiky volného času.

8. Spolupráce s veřejností a partnery
Na činnost SVČ Narnie dohlíží a v praktickém fungování je velice nápomocná Rada
školské právnické osoby (ŠPO), která pracuje ve tříčlenném složení a schází se minimálně
čtyřikrát do roka.
Hlavním partnerem SVČ Narnie je Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci
Růžodole, se kterou naše hlavní budova přímo sousedí. Narnie pro školu zajišťuje zájmovou
činnost. Většina pravidelné i příležitostné činnosti vzniká právě ve spolupráci se školou a
jejími učiteli a žáky.
Důležitým partnerem je Jednota bratrská, která v Liberci kromě SVČ Narnie založila
řadu organizací působících v sociální oblasti, a svou přímou činností se podílí na rozvoji
společensko-kulturního života města Liberce. V roce 2014 vznikl nový sbor Jednoty bratrské
14
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přímo v Růžodole, který se stal vedle Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského hlavním
partnerem střediska.
Vážíme si i pravidelné spolupráce se sborem dobrovolných hasičů v Liberci –
Růžodole I., kteří nám pomáhají při realizaci některých příležitostných akcí.
Spolupracujeme i s Rodinným centrem Knoflík, které si v naší budově pronajímá
prostory na dopolední programy pro rodiče s malými dětmi.
V neposlední řadě spolupracujeme se spolkem Amos, z.s., který jakožto spolek rodičů
a přátel školy propojuje rodiny školních dětí s růžodolskou komunitou. Do této komunity,
vedle již zmíněných partnerů, patří právě i Amos, z.s., který zaměstnává dvě hendikepované
dívky na úklidové a rukodělné práce jako je výroba košíků z pedigu a výroba buttonů.
V průběhu jara 2019 bylo SVČ Narnie vybráno do grantového programu Globus –
Lepší svět, ve kterém obsadilo 2. místo a získalo tak na realizaci komunitní zahrady kolem
budovy Narnie 80.000,- Kč. Komunitní zahrada byla v průběhu školního roku 2019/2020
vybudována a začala již sloužit svému účelu. Plánované slavnostní otevření se však z důvodu
epidemie covidu nemohlo uskutečnit.
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