
 
 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva 

2014/2015 
 
 
 
  



    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 

 

Obsah 
Úvodní slovo ........................................................................................................................................ 3	  
1. Charakteristika organizace ........................................................................................................... 3	  
2. Činnost v roce 2014/2015 ............................................................................................................... 4	  

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost ....................................................................... 4	  
Táborová činnost a pobytové akce ................................................................................................... 4 
Příležitostná činnost ......................................................................................................................... 4 
Z pohledu Růženy Briestenské, provozní asistentky SVČ Narnie ................................................... 5 
9. Reprezentační ples Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského ...................................................... 5 
Z pohledu Pavly Markové, vedoucí kroužku Bonton ...................................................................... 6 
Přehled pravidelné Zájmové Činnosti 2014 – 2015 ......................................................................... 7 
Přehled akcí za školní rok 2014/ 2015 ............................................................................................. 8 

3. Personální zajištění ........................................................................................................................ 8	  
4. Zpráva o hospodaření .................................................................................................................... 8	  
5. Vzdělávání pracovníků .................................................................................................................. 9	  
6. Spolupráce s veřejností a partnery ............................................................................................... 9	  
 
 
 
 
  



    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 

 

Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé, 
 dovoluji si Vám předložit výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Jsem rád, že jsme ho 
zvládli. Byl plný zážitků při kroužcích, ale i táborech a všech našich příležitostných akcích. Ještě 
dva měsíce po hlavním letním táboře s kovbojskou tematikou mě mnohé děti v Růžodole 
oslovovaly “sheriffe”. Těší mě, že se nám daří do dětí vkládat nejenom zážitky, ale hlavně správné 
hodnoty jako jsou úcta ke starším, vzájemná tolerance, pomoc bližnímu, slušné chování, umět si 
vážit věcí, přijmout zodpovědnost a mnohé další. Křesťanské prostředí je v tomto směru 
přirozeným pomocníkem v procesu zájmového vzdělávání a myslím si, že nejenom v něm. Celá 
naše společnost by si měla v těchto dnech uvědomit, kde je naše identita a jaké hodnoty zastávali 
naši předci.  
 Mnohé se událo též v organizační struktuře našeho střediska. Odešli někteří dlouholetí 
vedoucí, obměnila se rada SVČ Narnie. Vznikl samostatný sbor Jednoty bratrské přímo v Růžodole, 
přišel nový správce tohoto sboru. Zintenzivnila se tedy spolupráce s naším zřizovatelem. 
 Věřím, že stejně jako pro mne, budou i pro Vás následující řádky povzbuzením. Děkujeme 
za podporu naší činnosti i důvěru!  
 
 

Bc. Roman Kladivo 
 ředitel organizace 

 
 
 

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 osoby 
Identifikátor právnické osoby: 691 004 421 
 
Statutární zástupce: 
ředitel: Bc. Roman Kladivo 
 
Zřizovatel: Jednota bratrská 
Sídlo: Boženy Němcové 54/9, 46005, Liberec V – Kristiánov 
IČO: 47 475 111 
 
Kontakty: 
tel.: 481 120 762 
mobil: 725 298 398 
e-mail: info@svc-narnie.cz 
www.svc-narnie.cz 
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2. Činnost v roce 2014/2015 
 

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

v	  28	   zájmových	   kroužcích	   a	   klubech	   s	  různorodým	   zaměřením	   pro	   děti,	   mládež	   i	   dospělé	  
z	  Liberce	   a	   okolí.	   Kluby	   ve	   školním	   roce	   2014/2015	   navštěvovalo	   58	   předškolních	   dětí,	  	  	  	  	  	  	  
240	   žáků	   a	   studentů.	   Činnost	   jednotlivých	   klubů	   SVČ	   se	   zaměřuje	   na	   oblast	   výtvarnou,	  
keramickou,	  hudební,	  taneční,	  sportovní,	  kulinářskou,	  výchovnou,	  na	  turistiku,	  společenskou	  
výchovu	  a	  součástí	  je	  i	  volný	  klub.	  

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.	   Cílem	   je	   také	   vytvářet	  
komunitní	  vazby	  mezi	  rodinami	  a	  rozvíjet	  vztahy	  s	  Křesťanskou	  ZŠ	  a	  MŠ	  J.	  A.	  Komenského.	  

Táborová	  činnost	  a	  pobytové	  akce	  
V	  průběhu	   letních	   prázdnin	   jsme	   organizovali	   3	   dětské	   pobytové	   tábory,	   které	   byly	  

vyvrcholením	   celoroční	   činnosti	   v	  klubech:	   tábor	   turistického	   klubu	   Arcturus,	   tábor	   Narnie	  
pro	  děti	  z	  1.	  stupně	  ZŠ	  a	  tábor	  Biblických	  klubů	  pro	  děti	  z	  2.	  stupně	  ZŠ	  a	  SŠ.	  Dále	  jsme	  pořádali	  
příměstský	  výtvarný	  tábor	  pro	  děti,	  které	  rády	  tvoří	  a	  ten	  jsme	  zakončili	  vernisáží	  výstavy	  pro	  
rodiče	  a	  hosty.	  

Během	   školního	   roku	   proběhlo	   dalších	   6	   víkendových	   pobytových	   akcí,	   jako	   jsou	  
výjezdy	   a	   soustředění	   jednotlivých	   klubů,	   výtvarný	   výjezd,	   vánoční	   besídky	   s	  přespáváním	  
apod.	  

Příležitostná	  činnost	  
Vedle	   pravidelné	   zájmové	   činnosti	   jsme	   zorganizovali	   12	   menších	   akcí	   jako	   např.	  

výlety	   a	   exkurze,	   kterých	   se	   účastnilo	   přibližně	   288	   účastníků	   a	   také	   nespočet	  malých	   akcí	  
jednotlivých	  klubů.	  Vyhlásili	  jsme	  výtvarnou	  a	  fotografickou	  soutěž	  na	  téma	  „Vděčnost“.	  	  
Dále	   jsme	   se	   zaměřili	   na	   projekty,	   které	   šly	   napříč	   všemi	   kluby	   a	  mají	   za	   úkol	   prezentovat	  
společnou	  práci	  dětí	  SVČ	  Narnie	  a	  vytvářet	  příležitosti	  pro	  společně	  strávený	  čas	  s	  jejich	  rodiči.	  	  

V	  prosinci	   to	   byla	   již	   tradiční	   Adventní	   slavnost	   v	  Růžodole	   s	   názvem	   „Cesta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
za	   světlem“,	   kde	   proběhlo	  hudební	   a	   taneční	   vystoupení,	   výstavy,	   atrakce	   a	   workshopy	   i	  
dětská	  vánoční	  tržnice	  s	  tématem	  vděčnost.	  Také	  jsme	  vyhlásili	  vítěze	  výtvarné	  a	  fotografické	  
soutěže,	  která	  byla	  na	  slavnosti	  prezentována.	  	  
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Druhá	   rodinná	   komunitní	   akce	   proběhla	   na	   závěr	   naší	   činnosti	   v	  červnu.	   Byla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
to	   Zahradní	   koláčová	   slavnost	   s	   názvem	   „Tajemství	   Růžodolského	   království“,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kde	   již	   každoročně	   probíhá	   soutěž	   rodin	   o	   nejlepší	   rodinný	   recept.	   Všichni	   účastníci	  
ochutnávali	   báječné	   soutěžní	   koláče.	   Děti	   svou	   práci	   prezentovaly	   v	  představení	   hudebně-‐	  
taneční	   pohádky,	   zahrada	   seproměnila	   v	  galerii	   dětských	   děl	   a	   návštěvníci	   mohli	   zakoupit	  
krásné	  dětské	  výrobky.	  Nechyběly	  soutěže	  a	  zábava.	  Na	  tyto	  akce	  zveme	  nejen	  rodiny	  dětí,	  ale	  
i	  sousedy	  z	  Růžodolu.	  Slavnosti	  navštívilo	  přibližně	  přes	  400	  účastníků.	  

Z	  pohledu	  Ruženy	  Briestenské,	  provozní	  asistentky	  SVČ	  Narnie	  
Koláčová slavnost je pro mě vždy náročným dnem. Začíná už pár týdnu před samotnou akcí. 

Musím připravit všechny kostýmy pro účinkující, kulisy pro scény a materiál pro výstavu. V den 
slavnosti jsem v SVČ už 7:30 hod. Každým rokem máme více pomocníků a lepší organizaci 
samotné akce a to je skvělé. Letos jsem byla i jedna z účinkujících. Měla jsem roli kuchařky,          
co usnula s celým Růžovým královstvím a probudili jsme se až v tomto století. Takže se nás 
princezna Růženka ptala, co se za těch sto let změnilo. Vyprávěli jsme jí o tom, jak zde v Růžodole 
jezdila tramvaj, jaké zde byly závody a jak tu kdysi byl i mlýn. Úžasné na tom je, že jsme tyto fakta 
hledali v archivech a v knihovnách. Taneční kluby si na tato témata připravila vystoupení                
a například nejmenší tanečníci z klubu Jojík zatancovali jako mlynáři. Baví mě tvořit a vymýšlet, 
tak se mi to moc líbilo. Také mě těší hlubší podtext celé akce, princezna Růženka neusnula 
píchnutím o trn, ale díky své pýše a nadutosti. Když pak poslouchala, jak jsme všichni vděční              
za tento kraj a za lidi v něm- změnila se a vážila si svého království. Děti, které nevystupovaly        
se mohli zapojit do tanečku na konci všech vystoupení a poté radostně ukazovaly své rodině 
výrobky na výstavě. Měly možnost hrát si, zasoutěžit si na atrakcích, které jsme vytvořili na hřišti, 
jezdit na koni či jen tak posedět v zámecké kavárně. 
 Počas slavnosti dohlížím na materiální výbavu a potřeby všech na scéně a v zákulisí.           
Po ukončení slavnosti nastává další etapa a to úklid. Při něm se zapojí i rodiče a další pomocníci, 
tak to jde docela rychle. Kostýmy se musí vyprat, kulisy vrátit na svá místa, uklidit stoly a stany.           
To co zbylo z výstavy, se vystaví ve škole a v Narnii. Poté musím uklidit budovu a připravit 
klubovny na provoz. 
Celá	   akce	   byla	   vydařená	   a	   všem	   se	   tu	   moc	   líbilo.	   Výtkou	   může	   být	   pouze	   zvučení,	   které	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
v	  určitých	  momentech	  selhalo,	  ale	  rodiče	  nás	  ujišťovali,	  že	  si	  toho	  vůbec	  nevšimli.	  	  

9.	  Reprezentační	  ples	  Křesťanské	  ZŠ	  a	  MŠ	  J.	  A.	  Komenského	  	  
7. březen byl pro děti z Bonton klubu, pro jejich rodiče i učitele velmi významným dnem. 

Konečně mohly ukázat v praxi, čemu se za rok naučily. Na 9. Reprezentačním plese KZMŠ JAK  
na ně čekalo „Hvězdné nebe“ a sál plný zvědavých hostů, kteří se přišli rozloučit s letošními žáky   
9. ročníku z Bonton klubu. Naživo si žáci vyzkoušeli společenskou etiketu a taneční kreace 
v klasickém i moderním rytmu, proslov i šerpování. V předtančení zazářili také rodiče a jako 
překvapení večera učitelé. Tento ples je tradičně velmi oblíbený a navštěvují ho hosté a osobnosti 
našeho města.  
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Z	  pohledu	  Pavly	  Markové,	  vedoucí	  kroužku	  Bonton	  	  
Ples 2015. Čtyři písmena a čísla, za nimiž se skrývá dlouhá a trpělivá práce. Žáci 9. ročníku se pilně 
připravují celé první pololetí. Tvoří, vymýšlí, přemýšlí, trénují, diskutují, atd. Zkrátka dělají vše 
proto, aby se jim jejich Den D vyvedl a oni si ho maximálně užili. A nejen oni. Součástí celého 
plesu jsou také rodiče a příbuzní, učitelé i absolventi školy. O hostech, kteří se celá léta této události 
účastní ani nemluvě. Je to zkrátka grandiózní akce. Celý den začal již ráno v hotelu Zlatý lev. Sál 
jsme dozdobili a pečlivě zkontrolovali veškerou techniku, kulisy k jednotlivým vystoupením             
i kostýmy. Během dopoledne přišli naši hlavní aktéři z deváté třídy. Čekala je generální zkouška 
slavnostního nástupu i tanečního vystoupení. Po nich přišli učitelé se svým "půlnočním 
překvapením". Během odpoledne dorazili hudebníci z Orchestru Ladislava Bareše a na své 
vystoupení se připravoval profesionální taneční pár ze školy Ilma Turnov. Samotný večer probíhal 
ve velmi vřelé až rodinné atmosféře, i přesto, že sál byl nabitý k prasknutí. Vždyť všech účastníků             
i hostů bylo okolo 350.  Po malém hudebním přídavku ples skončil a náš narnijský tým, doplněný 
pomocníky z řad rodičů i přátel, vše rychle uklidil. 
Ohlasy po plesu byly nadšené. Zkrátka náš ples je akce, která nás stojí nemalé úsilí, ale ještě dlouho 
se na ní vzpomíná.   
 
     V neposlední řadě jsme se podíleli na akcích, které pořádaly spřátelené organizace, např. jsme 
připravili vystoupení pro Kluby seniorů nebo výlety ve spolupráci se sdružením rodičů Amos o.s. 
Dále jsme se účastnily výtvarných soutěží s časopisem Golem a Age. Spolupracovali jsme také           
se sborem JB v Růžodole, s Hasičským sborem Růžodol a KZMŠJAK. 
 
  



    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 

 

PŘEHLED	  PRAVIDELNÉ	  ZÁJMOVÉ	  ČINNOSTI	  2014	  –	  2015	  
 

 zaměření klubu děti 
MŠ 

ZŠ a 
SŠ ostatní cizinec vedoucí klubu 

TVOŘIVÉ 
KLUBY       

Artík MŠ výtvarný 13    Marková Pavla 
Áčko malé výtvarný  7   Plichtová Ema 
Áčko velké výtvarný  3   Plichtová Ema 
Hlína malá 1 keramický  10   Večeřová Leona 
Hlína velká 3 keramický  10   Večeřová Leona 
Technický  rukodělný  20   Prokeš Karel 
Košíky košíkářský  7   Briestenská Růžena 
HUDEBNÍ 
KLUBY       

Flétničky MŠ hudební průprava 13    Stefanová Věra 
Flétničky 
začátečníci hra na flétny  5   Bilinská Tereza 

Flétničky pokročilí hra na flétny  3   Bilinská Tereza 
Notičky pěvecký sbor  4   Horáčková Hana 
TANEČNÍ 
KLUBY       

Jojík MŠ pohybová výchova 15    Pelantová Petra 
Jojík ZŠ taneční základy  15   Stefanová Martina 
Joy Dance moderní tance  9   Antošová Iveta 
J-Dance street dance  12 1  Antošová Iveta 
SPORTOVNÍ 
KLUBY       

Samson 1 pohybové hry 6 1   Fořt Pavel 
Samson 2 míčové hry  17   Kladivo Roman 
VÝCHOVNÉ 
KLUBY       

Benjamín 1 všestranný  13 1  Marková Pavla 
Benjamín 2 všestranný  13   Marková Pavla 
Ratatuj kulinářský  8 1  Marková Pavla 
Bonton společenský  9   Antošová Iveta 
Arcturus turistický  20  1 Novák Jan 
Naboso volný klub  2   Briestenská Růžena 
Labyrint   12   Šubrová Zuzana 
BIBLICKÉ 
KLUBY       

Biblický MŠ 1  12    Duchoslavová Rom. 
Biblický ZŠ 2   18   Kladivo Roman 
Biblický dorost 3   17  1 Molnár Jan 
Biblický mládež 4   10   Molnár Jan 
CELKEM 28 klubů 58 255 2 3  
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Přehled	  akcí	  za	  školní	  rok	  2014/	  2015	  
 
Příležitostné akce: 13 
Počet dětí: 545 
Počet dospělých: 474 
Počet vedoucích: 62 
 
Tábory pobytové: 3 
Počet dětí: 123 
Počet vedoucích: 22 
 
Výjezdy a soustředění: 4 Příměstský tábor: 2 
Počet dětí: 86   Počet účastníků: 33 
Počet vedoucích: 14  Počet vedoucích: 6 
 

3. Personální zajištění 
 
Na konci školního roku 2014/2015 SVČ Narnie evidovala 6 pracovních úvazků, z toho 2 
pedagogické pracovníky a 4 provozní zaměstnance, většinou na částečný úvazek. Zájmovou činnost 
zajišťovalo 37 vedoucích pracovníků, většinou na Dohodu o provedení práce.  

 

4. Zpráva o hospodaření 
 
Výsledovka SVČ Narnie 2014 

 
 

   Položka výsledovky Tis. Kč 
 

   Náklady 3 566 
 

   Výnosy 3 853 
 

   Hospodářský výsledek 288 
 

   
      Podrobná výsledovka je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři SVČ Narnie. 
Revizní zpráva o kontrole hospodaření SVČ Narnie v roce 2014 (z května 2015) 
neshledala závažné závady. 
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5. Vzdělávání pracovníků 
 
V roce 2014/2015 absolvovalo 8 pracovníků základní 5-ti denní Studium pedagogiky volného času 
pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Je naší vizí, aby od roku 2015 
splňovali všichni vedoucí zájmové činnosti pedagogické vzdělání.  

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 založila řadu organizací působících            
v sociálních oblastech, a svou přímou činností se podílí na společensko-kulturním životě 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. Se sdružením Amos navíc rádi 
spolupořádáme rodinné výlety. 
 


