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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 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 
 
 

2. Činnost v roce 2015/2016 

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

30	 zájmových	 útvarech	 a	 klubech	 s	různorodým	 zaměřením	 pro	 děti,	 mládež	 i	 dospělé	
z	Liberce	 a	 okolí.	 Kluby	 ve	 školním	 roce	 2015/2016	 navštěvovalo	 41	 předškolních	 dětí,							
255	 žáků	 a	 studentů.	 Činnost	 jednotlivých	 klubů	 SVČ	 se	 zaměřuje	 na	 oblast	 výtvarnou,	
keramickou,	hudební,	taneční,	sportovní,	kulinářskou,	výchovnou,	na	turistiku	atd.	

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		
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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.	
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Příležitostná	činnost	
Vedle	 pravidelné	 zájmové	 činnosti	 jsme	 zorganizovali	 13	 menších	 akcí	 jako	 např.	

výlety	 a	 exkurze,	 kterých	 se	 účastnilo	 přibližně	 378	 účastníků	 a	 také	 nespočet	malých	 akcí	
jednotlivých	klubů.		
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.		
	

	
	

	
Taneční	odpoledne:	mezigenerační	akce		
	 Pro	 naše	 seniory	 z	klubu	 Cedrus	 jsme	 v	říjnu	 uspořádali	
příjemné	 společenské	 odpoledne.	 Děti	 z	klubu	 Ratatuj	 připravily	
občerstvení	 v	podobě	 studeného	 rautu	a	pečených	dezertů.	Děti	 raut	
pod	 vedením	 svých	 vedoucích	 také	 aranžovaly.	Maminky	z	tanečního	
klubu	Mamma	Mia	připravily	 vtipné	předtančení	 „Hasičky“.	K	tanci	 a	
poslechu	hrál	Duoend	Petra	Voslaře.	 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	Slavnost	

12.	prosince	jsme	uspořádali	již	tradiční	
Adventní	 slavnost	 v	Růžodole	 s	 názvem	
„Stroj	 času“,	 při	 které	 jsme	 se	 podívali	
společně	 s	dětmi	 do	 minulosti	 na	 to,	 jak	 se	
slavily	Vánoce,	 jak	se	cestovalo,	 jak	se	vařilo	a	
peklo,	jaký	byl	vývoj	hudby	a	tance	apod.	Děti		
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připravily	hudební	a	taneční	vystoupení,	výstavy,	atrakce	a	spolu	s	vedoucími	tvořivé	dílny	 i	
dětskou	vánoční	 tržnici	na	 toto	 téma.	Vyrobily	k	prodeji	 spoustu	krásných	dárků	ze	dřeva	 i	
keramiky,	napekly	cukroví	a	perníčky	a	nakonec	zazpívaly	koledy	u	Vánočního	stromu.	Hosté,	
rodiče,	přátelé	si	pochvalovali	dobroty,	které	děti	nachystaly	i	program,	který	na	ně	dýchnul	
vánoční	pohodou	i	vděčností.	Výtěžek	této	akce	šel	na	podporu	dětí	z	Bratrské	školy	v	Sierra	
Leone.		

	
Koláčová	slavnost	

Další	rodinná	komunitní	akce	proběhla	na	závěr	činnosti	SVČ	Narnie	4.	června.	Byla	to	
Zahradní	 koláčová	 slavnost	 s	 názvem	 „Putování	 za	 poznáním“.	 V	 programu	 naše	 děti	
prezentovaly	svůj	projekt	cestování	po	světě	a	nové	poznatky	představily	ve	svém	tanečním	a	
hudebním	vystoupení.	Také	zahrada	se	proměnila	v	galerii	dětských	děl	a	objevů	na	toto	téma	
a	návštěvníci	mohli	zakoupit	krásné	originály	a	podpořit	tímto	děti	z	Bratrské	školy	v	Sierra	
Leone.	 Výtěžek	 z	prodeje	 krásných	 dětských	 výrobků	 putoval	 do	 Afriky.	 	 Nechyběly	 dětské	
atrakce,	 soutěže	 a	 zábava.	 Na	 tyto	 akce	 zveme	 nejen	 rodiny	 dětí,	 ale	 i	 sousedy	 z	Růžodolu.	
Každoročně	 probíhá	 soutěž	 rodin	 o	 nejlepší	 rodinný	 recept	 a	 všichni	 účastníci	 ochutnávají	
báječné	 soutěžní	 koláče.	 Letos	 se	 zúčastnilo	 soutěže	 26	 rodin	 se	 slanými	 i	 sladkými	 koláči,	
dorty	i	nepečenými	dezerty.	A	opět	to	byla	velká	ochutnávací	atrakce	pro	dospělé.	

	
10.	Reprezentační	ples	Křesťanské	ZŠ	a	MŠ	J.	A.	Komenského	„Life	Mission“		

5. března slavil své kulaté výročí ples absolventů, učitelů a rodičů naší partnerské základní 
školy. Pro děti z Bonton klubu, kterými jsou žáci devátého ročníku, je to velmi významný den. Děti 
samy ples připravují a je to den jejich loučení se základní školou. Konečně mohly prezentovat 
v praxi to, čemu se od října naučily. Naživo si žáci vyzkoušeli společenskou etiketu, taneční kreace 
v klasickém i moderním rytmu, proslov i šerpování. V předtančení zazářili nejen deváťáci, ale také 
rodiče a jako překvapení večera i učitelé. Hosté Reprezentačního plesu JAK se rádi vracejí. Tento 
ples je velmi oblíbený a navštěvují ho hosté a osobnosti našeho města.  

        

Z	pohledu	Ivety	Antošové,	vedoucí	kroužku	Bonton		
Na první setkání Bonton klubu přicházejí deváťáci vždy plní očekávání a obav, co je vlastně 

čeká a jak tohle všechno zvládnou. Když se však dozví první informace, stmelí svůj tým a nastaví si 
jasný cíl, obavy vystřídají nápady, pohoda a práce na společném úkolu. Děti se nejdříve zamýšlely 
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nad názvem, mottem, výzdobou, prezentací, předtančením, proslovem, dárky pro učitele apod. 
Tahle devítka vnímala svůj odchod ze ZŠ jako nový životní start neboli životní misi a tak vznikl 
název „Life Mission“. Následoval půlrok plný práce, vymýšlení a diskusí. Týmy pracovaly na 
svých úkolech až do začátku plesu, trénovaly tanec i společenskou etiketu.  
 Den „D“ začal již ráno v hotelu Zlatý lev. Sál jsme vyzdobili ve stylu vesmírného letiště a 
připravili techniku, rekvizity i kostýmy. Během dopoledne přišli všichni aktéři na generální zkoušku. 
Pak již vše mohlo začít. Hosté přicházeli skrz hvězdnou bránu na spaceport, kde získali od 
vesmírných stevardek (učitelek) identifikační kód. Slavnostní ples otevřel tým učitelů – 
„jediů“ v čele s ředitelem školy grandiózním předtančením „Star Wars“ a sklidil obrovský aplaus. 
Poté excelovali „deváťáci“ s nejdůležitějším momentem večera: startem z spaceportu na další 
životní pouť do vesmíru. Nástup, předtančení i proslov se jim velice povedl, byl dojemný i zábavný 
zároveň a rodiče i učitelé byli na své svěřence velice pyšní. K tanci nás večerem doprovázel 
výborný Orchestr Ladislava Bareše. V programu tančily také maminky z Mamma Mia, které 
představily vnitrostátní let letušek – maminek, které se o své děti – pasažéry starají až do startu na 
Life Mission. Samotný večer probíhal ve velmi příjemné a otevřené atmosféře, návštěvníci si 
pochvalovali program, atmosféru i báječné jídlo. Rodiče byli nadšení, naši „deváťáci“ šťastní a 
spokojení. Zkrátka je to akce, na kterou vynakládáme nemalé úsilí, ale stojí za to a ještě dlouho se 
na ní vzpomíná.   
 

Na některých komunitních akcích jsme spolupracovali se sborem JB v Růžodole, RC 
Knoflík, s Hasičským sborem Růžodol a KZMŠJAK. Připravovali jsme vystoupení pro seniory. 
Účastnili jsme se soutěží s časopisem Golem a Age. Děti z keramického klubu Hlína získaly ve své 
kategorii 3. místo v celostátní soutěži. 
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PŘEHLED	PRAVIDELNÉ	ZÁJMOVÉ	ČINNOSTI	2015/2016	
 

 zaměření klubu děti 
MŠ 

ZŠ a 
SŠ ostatní cizinec vedoucí klubu 

TVOŘIVÉ 
KLUBY       

Módní návrhářství rukodělný  9   Marková Pavla 
Áčko malé výtvarný  7   Votrubcová Lenka 
Áčko velké výtvarný  3   Plichtová Ema 
Hlína malá  keramický  10   Drašarová Lucie 
Hlína velká  keramický  8   Drašarová Lucie 
Technický 1 rukodělný  9   Prokeš Karel 
Technický 2 rukodělný  6   Appl Petr 
Košíky košíkářský  5   Briestenská Růžena 
Narnie News multimediální  8  1 Duchoslavová R. 
HUDEBNÍ 
KLUBY       

Flétničky 
začátečníci hra na flétny  8   Bilinská Tereza 

Flétničky pokročilí hra na flétny  2   Bilinská Tereza 
Notičky pěvecký sbor  4   Horáčková Hana 
TANEČNÍ 
KLUBY       

Jojík MŠ pohybová výchova 16 3   Pelantová Petra 
Joy Dance moderní tance  13   Antošová Iveta 
J-Dance street dance  10   Antošová Iveta 
SPORTOVNÍ 
KLUBY       

Tatacvik pohybové hry 8 1   Fořt Pavel 
Sportovní hry míčové hry  18  1 Kladivo Roman 
VÝCHOVNÉ 
KLUBY       

Benjamínek 1 všestranný 5 7   Marková Pavla 
Benjamínek 2 všestranný 5 6   Jiřičná Petra 
Benjamín všestranný  13   Marková Pavla 
Ratatuj kulinářský  10   Marková Pavla 
Ratatuj - speciál kulinářský  5   Fořtová Veronika 
Bonton společenský  17   Antošová Iveta 
Arcturus turistický  25  1 Večeřová Leona 
Deskové hry volný klub  12   Kladivo Roman 
Cedrus – klub 
seniorů    12  Antošová Iveta 

BIBLICKÉ 
KLUBY       

Biblický MŠ 1  7    Duchoslavová Rom. 
Biblický ZŠ 2   16   Kladivo Roman 
Biblický dorost 3   11   Novák Jan 
Biblický mládež 4   9  1 Novák Jan 
CELKEM 30 klubů 41 255 12 2  
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Přehled	akcí	za	školní	rok	2015/2016		
 
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 2015 

  
   Položka výsledovky Tis. Kč 

 
   Náklady 3 849 

 
   Výnosy 4 113 

 
   Hospodářský výsledek 264 

 
   
      Podrobná výsledovka je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři SVČ Narnie. 
Revizní zpráva o kontrole hospodaření SVČ Narnie v roce 2015 (z května 2016) 
neshledala závažné závady. 
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5. Vzdělávání pracovníků 
 
Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo 10 pracovníků základní 5-ti denní Studium pedagogiky 
volného času pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Veškerá zájmová 
činnost je nyní vedena kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Ti se v jednotlivých oblastech 
dále vzdělávají dle vlastních potřeb. Několik vedoucích tak absolvovalo různé úrovně 
zdravotnických kurzů či další specificky zaměřené kurzy (např. na keramiku atd.)    

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.  
 
 

 


