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1. Základní údaje 
 

Název: Středisko volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace 

Adresa: Bezručova 293, Rožnov p.R., 756 61 

Zřizovatel: Město Rožnov pod Radhoštěm 

Ředitel: Mgr. Martin Navařík 

Zástupkyně ředitele: Jana Hrubá 

Telefonický kontakt: 571 115 635, 571 115 636, 734 570 502 

Emailový kontakt: svc@svcroznov.cz 

Webové stránky: www.svcroznov.cz 

Datum zřízení: 1.9.1979, právní subjekt od 1.4.1993 

IČO: 75044340 

Identifikátor: 673100189 

Bankovní spojení: 107-5450330237/0100 u Komerční banky 

 

 

2. Hlavní činnost a předmět činnosti 

 

2.1 Pravidelná zájmová činnost 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo celkem otevřeno 108 zájmových útvarů, do kterých 

docházelo 121 dětí ve věku MŠ, 851 žáků a 41 dospělých účastníků. V uvedeném školním 

roce byl počet účastníků značně ovlivněn epidemií covid a následným lockdownem, kdy 

nebyla umožněna prezenční činnost našeho zařízení. Každoročně reflektujeme zájem klientů a 

aktuální trendy, podle kterých je sestavována nabídka pravidelné zájmové činnosti. Opíráme 

se o naše tradiční a silné kroužky, které pravidelně doplňujeme novinkami. Reflektujeme 

taktéž požadavky dnešní společnosti a zařazujeme činnosti, ve kterých si klienti osvojují 

kompetence a dovednosti, které uplatňují v běžném životě. Zejména se jedná o jazykové, 

pohybové, rukodělné dovednosti, vztah k přírodě a ekologii, mezilidské vztahy, výchova ke 

zdravému životnímu stylu, IT technologie a polytechnická výchova. 

V probíhajícím školním roce jsme otevřeli velkou řadu aktivit na základních školách 

v mikroregionu Rožnovsko. Reflektujeme zejména velký zájem vesnických ZŠ o otevírání 

zájmových útvarů SVČ na tamních školách. 

Školní rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn epidemií Covid19, která způsobila uzavření 

našeho zařízení v období říjen 2020 až květen 2021. V tomto období jsme realizovali část 

zájmových útvarů distanční formou, nebo formou natočených videí. Většina zájmových 

útvarů však realizována nebyla. Školní rok byl následně prodloužen do konce června 2021 a 

podařila se nahradit jen část nerealizovaných zájmových útvarů. Jako částečnou formu 

náhrady jsme zvolili víkendové akce a pobyty. Ve většině případů jsme však zájmové útvary 

nedokázali nahradit a vraceli jsme poměrnou část školného. 

 

 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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2.2 Příležitostná činnost (akce) 

 

V období od 1.9.2020 do 31.8.2021 uspořádalo SVČ Rožnov p.R. celkem 

114 příležitostných akcí, kterých se zúčastnilo 10954 účastníků. Z tohoto počtu proběhlo 19 

akcí o víkendech. Víkendových akcí se zúčastnilo 1082 účastníků. V důsledku epidemie byla 

však většina akcí přeložena, nebo zrušena. 

 

Terénní hry v čase omezení a lockdownu 

Středisko volného času, chtělo alespoň trochu zpříjemnit náročný čas v izolaci plný omezení, 

připravilo proto sérii terénních akcí a her, které by jednak pobavily, vyplnily volný čas, ale 

především děti, rodiče i prarodiče přiměly k aktivnějšímu trávení dní. V měsíci únor se mohly 

děti i celé rodiny těšit z Putování zimním Rožnovem, venkovní hry s 8 stanovišti na území 

města i přilehlého okolí, na kterých čekalo zadání. Úkolem bylo ho splnit, reagovat na 

uvedený mail a sbírat indicie k vyluštění závěrečného hesla. To účastníky dostalo do 

slosování o tři rodinné deskové hry. 

Pro velký ohlas, jsme připravili další terénní hru „Projdi se za pohádkou“, která měla 

celkem 3. etapy, vždy po několika stanovištích. 1. etapa „Přes sedmero vrchů“ je již za námi, 

navazuje na ni 2. a 3. etapa. Všechny budou aktivní až do konce dubna. Účastníci se mohli 

těšit na stanoviště s milými, zábavnými a hravými úkoly a hlavně na procházky po katastru 

města Rožnov (7 přilehlých vrchů, 7 říček a 8 studánek). Vše je v tématice pohádek a 

večerníčků. Již během jarních prázdnin jsme dostávali zpětnou vazbu od mnoha rodin s dětmi, 

kteří si hru a procházky moc užívali. Pohádková 3. etapa se nám koncem v dubnu propojila s 

akcí Dny Země. 

Květnovou terénní akci Na vrch, dolů a kolem Rožnova, ve spolupráci se Zdravé město 

Rožnov jsme připravili jako celoměsíční terénní výzvu, která zahrnovala 3 vrcholy pro 

nadšence pohybu, zdatné a sportovce a 2 místa v blízkém okolí Rožnova. Ty byly přístupné i 

handicapovaným, seniorům, kočárkům. Hlavní myšlenkou bylo udělat si zdravotní – kondiční 

procházku, dojít do cíle, nasbírat 5 razítek (účastníci s pohybovým omezením 2 razítka). Pro 

dvě městské trasy byly navíc po cestě parkem připravené vědomostní úkoly. 

 

O stezky byl obrovský zájem a vyplnily volný čas mnoha desítkám rodin hlavně v období 

školních jarních prázdnin. Pro mnohé z nich se tyto aktivity staly hlavním způsobem trávení 

volného času v době, kdy jsou další možnosti velmi omezené a lidi mnoho trávit volný čas jen 

v katastru své obce. 

Na děti a jejich rodiče jsme mysleli i v jiných oblastech. V dubnu jsme nabízeli pestrý 

program v on-line prostředí nebo výzvy. Mezi ně patřily např. otevřené on-line taneční lekce s 

Heart2Beat, kdy lektoři každý čtvrtek vysílal na facebooku veřejnou lekci zdarma, tvořivé a 

výtvarné výzvy, fotografická soutěž, kytarové streamy na YouTube kanálu, workoutová 

stezka na kopci Skalka, nebo terénní hra „hledej perlu“. 

Symbolem návratu do normálních časů byla první velká akce pro veřejnost v tomto roce, kterou byl 

„Mezigenerační Rozhýbejme Rožnov“. Veřejnost si tak po dlouhé době mohla za dodržení 
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hygienických pravidel užít venkovní akci v parku, kdy na téměř 30 stanovištích na děti i dospělé 

čekaly jak sportovní a pohybové hry, ale také zábavné a hravé aktivity. Jako tradičně jsme 

„Rozhýbejme Rožnov“ završili rodinným závěrečným oběhnutím či objetím rožnovského náměstí a 

zmrzlinou pro děti za odměnu. 

Přestože byl v převážné části školního roku 2020/2021 provoz omezen, nebo zrušen, tak se nám 

podařilo realizovat několik úspěšných a tradičních akcí, mezi které patří Zpěváček, Dny Země, 

přespolní běh, veřejné atletické závody, Běh za zdravím, veletrh volno časových aktivit, Mikuláš pro 

děti z mateřských škol, pěvecká soutěž Rožnovský slavíček, vědomostní soutěž Moudrá sovička, 

burzy filatelistů,  Den tance, taneční a výtvarné soutěže v online formě, vystoupení na celostátním 

setkání neslyšící mládeže. 

 

 

2.3 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem 

 

Táborová činnost probíhá v období školních prázdnin. Připravujeme tábory na podzimní 

prázdniny, jarní prázdniny a převážná část táborů je realizována v období letních prázdnin. 

O velikonočních prázdninách probíhají v SVČ tvořivé dílny s tématikou Velikonoc. 

Hlavním obdobím pro táborovou činnost je červenec a srpen. V roce 2020 jsme uspořádali 

celkem 33 příměstských táborů a pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 687 účastníků. 

Z toho 26 táborů bylo příměstských, 4 byly pobytové s dobou pobytu nad 5 dní a 3 s dobou 

pobytu do 5 dní. V roce 2020 jsme uspořádali velké tábory s pobytem nad pět dní. Konkrétně 

na Jižní Moravě - Pálava, na Soláni a Bílé. V uplynulém roce jsme uspořádali sportovní tábor 

pro náctileté na Pálavě. Náplní byla výuka windsurfingu a cykloturistika. Tímto se snažíme 

nabídnout aktivity pro děti a mládež staršího školního věku, které spíše vyhledávají aktivity 

neformálního a neorganizovaného charakteru. 

Jelikož nedisponujeme vlastní táborovou základnou, tak jsme odkázáni na využívání 

soukromých ubytovacích zařízení. Zájemci o tábory ve Středisku volného času Rožnov p.R. 

si mohou vybírat z různorodé nabídky zaměření táborů. Příměstské tábory jsou časově 

pořádány tak, aby pokryly dobu, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Program dne vychází 

z tématiky, na kterou je tábor zaměřený (zpravidla se jedná o rukodělné aktivity, sport, tanec, 

cizí jazyky, přírodovědu, digitální technologie a jiné). Mezi doplňkové aktivity 

na příměstském táboře patří exkurze, výlety do přírody, na koupaliště apod. Pobytové tábory 

koncipujeme ve formě celotáborové hry.   

 

 

2.4 Další činnosti zájmového vzdělávání 

 

Podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání, Středisko volného času organizuje mimo výše 

uvedené také individuální činnost a práce s talenty, osvětovou a informační činnost 

a spontánní činnost. V uplynulém školním roce jsme pracovali celkem se 16 účastníky, kteří 

vykazují vyšší míru talentu (sport a tanec). V osvětové a informační činnosti se zaměřujeme 

na pořádání výukových programů, které probíhají na mateřských a základních školách. 

Doplňujeme tímto výuku ve školských zařízeních a navazujeme na jejich výukové programy. 

Jedná se zejména o kurzy první pomoci, ekologie a přírodovědy, sportovní a rukodělné kurzy. 

Spontánní činnost zajišťujeme formou herny pro děti, kterou jsme nově vybudovali 
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z původního skladu. Herna tak slouží k trávení volného času, čekání na kroužek, psaní úkolů 

apod. 

Každoročně jsme pověřeni krajem uspořádat soutěž MŠMT v recitaci. Zajišťujeme 

okrskové a okresní kolo. 

Velkou novinkou bylo otevření rodinného centra Puntík, který byl ve spolupráci s Městem 

Rožnov p.R. otevřen 1.6.2020 v prostorách obchodního domu Láz. Činnost centra je 

zaměřena na neformální setkávání rodičů s dětmi, konají se zde pravidelně odborné 

přednášky, kurzy pro veřejnost. Rodinné centrum Puntík je vybaveno jako „hernička“ a 

minikavárna pro rodiče.  

 

 

3. Personální zabezpečení 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve Středisku volného času Rožnov p.R., celkem 

8 interních pedagogických pracovníků a 4 interních nepedagogických pracovníků. Mezi 

nepedagogické pracovníky patří ekonomka, recepční, administrativní pracovnice (částečný 

úvazek), uklízečka (částečný úvazek). 

Činnost Střediska volného času by se neobešla bez externích pracovníků. Ve školním roce 

2020/2021 jich pracovalo v zájmových útvarech celkem 44 s pedagogickým vzděláním a 

několik dalších pomocníků. Na organizaci příležitostných akcích se podílelo přes 100 

pracovníků pracujících na dohodu o provedení práce. Naše činnost by se neobešla bez 

podpory a pomoci velkého počtu dobrovolníků, především z řad rodičů a bývalých členů 

kroužků. 

 

 

3.1 Čerpání mezd 2021 

 

Činnost Střediska volného času je nedostatečně financovaná ze státního rozpočtu. Výše 

finančních prostředků určených na platy nepokrývá mzdové náklady. Z tohoto důvodu jsme 

závislí na vícezdrojovém financování. V roce 2021 jsme proto mzdové náklady kryli 

ze státního rozpočtu, z vlastních zdrojů, z rozpočtu zřizovatele a z fondu odměn. Konkrétní 

zdroje a jejich výše je rozepsána v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021 / Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  
 

Str. 6 
 

 Celkem OON 

Dotace ze státního rozpočtu 3 315 845 0 

   

 Platy OON 

Dotace od zřizovatele 494 241 162 150 

   

 Platy OON 

Vlastní zdroje 500 970 686 150 

   

 Platy OON 

Fond odměn 41 045 0 

   

 Platy OON 

Náhrady pracovní 

neschopnost 

3 324 0 

 

  

3.2 Spolupráce s dalšími subjekty 

 

Činnost Střediska volného činnost je velmi rozsáhlá, co se týče spektra různých aktivit 

a rozšířená do celého Mikroregionu Rožnovsko. Z těchto důvodů je pro nás velmi cenná 

spolupráce s různými subjekty a jednotlivci a patří jim velké poděkování. Jedná se zejména 

o mateřské, základní a střední školy v mikroregionu, které se účastní našich akcí, poskytují 

nám prostory pro činnost. Velmi korektní spolupráce probíhá i se zřizovatelem Městem 

Rožnov p.R. Mezi další patří sportovní klub AC Sportguides Rožnov p.R., MAS Rožnovsko, 

TJ Rožnov p.R., Knihovna Rožnov p.R., T-klub Rožnov p.R., Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež Rožnov p.R., ZUŠ Rožnov p.R., Klub seniorů Rožnov p.R., hasiči a městská policie, 

obecní úřady v rámci mikroregionu, sportovní oddíly (zejména Horolezecký oddíl), plavecká 

škola, krytý bazén, areál Zavadilka, informační centrum, SVČ a DDM ve Zlínském kraji, 

Ranč Bučiska, Skiareál Sachova studánka, cyklistické sdružení Valašští Bačové, horský hotel 

Čarták na Soláni, ubytovna SOŠ v Bílé, windsurfingová škola F4 Pasohlávky, místní 

podnikatelé a firmy (ROBE lighting, Lukáš Jambor – Zlín, Miloslav Guryča, finanční dary 

rodičů – školné, Petr Prorok – Horní Bečva, RM invest Praha, Epigon Rožnov p.R., Martin 

Pochylý - Boršice) a mnoho dalších, kteří se podílejí na činnosti Střediska volného času 

Rožnov p.R.    

V rámci výměny zkušeností jsme navázali spolupráci s Centrem volného času 

Frenštát p.R. a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí.  
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4. Charakteristika jednotlivých oddělení 

 

Středisko volného času v Rožnově p.R. je organizačně členěno do šesti oddělení. 

Jednotlivá oddělení jsou zaměřena na různé zájmové činnosti a mají svého vedoucího. Ve 

školním roce 2020/2021 byla činnost jednotlivých oddělení výrazně ovlivněna epidemií 

COVID – 19. Velká část tradičních akcí a aktivit nebyla realizována. 

 

 

4.1 Heart2beat & Static breakers 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Veronika Kolečková, Erika Rutar Černá 

 

Heart2beat je taneční skupina, která se věnuje streetdance tanečním stylům. Jedná se zejména 

o hip-hop, R’n’B, House, Dancehall, Breakdance, Vogue, Waacking. Mezi členy patří děvčata 

a chlapci od 5 do 50 let. Taneční skupina se každoročně účastní tanečních soutěží, vystoupení 

pro veřejnost, a pořádá různé, nejen tančení akce. 

Průběh školního roku 2020 – 2021 značně ovlivnila vlna pandemie koronaviru, a tak byla 

činnost rozdělena na část online a část prezenční. Avšak i prezenční lekce byly kvůli 

hygienickým nařízením vedeny v omezeném počtu tanečníků a pouze za dodržení dalších 

preventivních opatření. Ale i přes často nepříznivé podmínky probíhaly taneční lekce, 

vyhlašovaly se soutěže a v období letních prázdnin se uskutečnily i taneční tábory. 

Školní rok jsme s tanečníky zahájili v září společně. Všichni byli rozděleni dle své věkové 

kategorie a tanečních zkušeností do skupin, které probíhaly v pravidelný čas každý týden. 

Program tanečních lekcí byl tradiční, hodina se sestávala z „warm-upových“ cvičení, 

rozcvičení a protažení, učení nových tančeních kroků a pohybů, skládání a procvičování 

choreografií. 

Poprvé se výuka a akce přerušily od 14. 10. 2020 a vše se dle nařízení vlády mohlo konat 

pouze v online podobě. Druhé velké uzavření od začátku roku 2021 bylo vyhlášeno od 27. 2. 

2021. Lektoři činnost nepřerušili a učili formou krátkých výukových videí nebo v přímém 

online přenosu. V této době se také pořádaly motivační výtvarné a taneční soutěže, za které 

byli účastníci odměňováni. Neopomněli jsme ani Den tance, který jsme oslavili 29. 4. 2021 a 

po dlouhých měsících jsme se osobně opět začali setkávat od 10. 5. 2021. 

1. 6. 2021 jsme slavnostně otevřeli Komunitní centrum Puntík. Zde budeme organizovat 

výukové lekce Baby dance. Také jsme vedli 24. 6. 2021 projektovou výuku ve škole na 

Tyršově nábřeží v Rožnově. Projektová výuka zahrnovala jak taneční lekci, tak také tvorbu 

graffiti dle předlohy. Poslední vystoupení školního roku 2020/2021 proběhlo na zahájení 

Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže a dětí na stadionu ve Valašském 

Meziříčí dne 23. 6. 2021. V rámci této akce jsme se také podíleli na přípravě volnočasového 

programu, kdy naši lektoři učili neslyšící žáky krátkou choreografii. 
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V období letních prázdnin, kdy byla hygienická preventivní opatření mírnější, se nám 

podařilo uspořádat čtyři taneční tábory. Street Dance Summer Meeting I, II a III byly určeny 

pro děti a mládež, byly konány formou příměstského tábora. Intenzivnější Holiday Training 

Camp byl připraven pro pokročilé tanečníky. 

 

4.2 Estetika a přírodní vědy 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Ing. Julie Lišková 

 

Ve školním roce 2020/21 oddělení vedla Bc. Blanka Kopřivová, od září 2021 Ing. Julie 

Lišková, která se vrátila z mateřské dovolené. 

Oddělení estetiky nabízí činnosti zaměřené na lidový tanec a zpěv v souboru Podskaláček, 

hru na hudební nástroje – kytaru, zobcovou flétnu a ukulele a manuální zručnosti s cílem 

inspirovat účastníky ke tvořivosti, prožitku, objevování a seberealizaci v oblasti, která je 

nejvíce zajímá a baví. Oddělení přírodních věd je zaměřeno na rybářství, ekologii a přírodu. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo otevřeno 16 kroužků se 125 přihlášenými dětmi. Byl otevřen 

nový kroužek Ukulele, který děti oslovil a v dalším roce bude znovu pokračovat. 

 Ve školním roce 2020/2021 uspořádalo oddělení několik výtvarných soutěží pro MŠ a ZŠ 

z celého mikroregionu Rožnovsko, některé tradiční soutěže jako okresní a okrskové kolo 

v recitaci musely být z důvodu epidemického opatření přesunuty na následující školní rok 

nebo zrušeny úplně. Realizovány byly pěvecká soutěž Zpěváček a Dny Země. Hlavní akce 

oddělení byla Akademie SVČ, která musela být zrušena. Podařilo se ale realizovat nové akce 

jako Psí soutěž - literární soutěž ve psaní příběhů o psech, která měla pomoci učitelům 

motivovat děti ke psaní slohu. Do této soutěže se zapojilo okolo 40 žáků, od mladších dětí po 

žáky druhého stupně. Psí příběhy pak byly dramaticky přečteny a zpracovány jako 

audionahrávky, které obdržely některé mateřské školy. Děti tak udělaly službu mladším 

dětem z mateřských škol, ve kterých jim jistě paní učitelky příběhy přehrávaly. 

       Dále proběhly kurzy canisterapie na školách, soutěž Básnění a ekologické a přírodovědné 

výukové programy a workshopy na školách i školkách mikroregionu Rožnovsko. Některé 

pravidelné kroužky v době epidemického opatření probíhaly formou online výuky, různých 

tematických výzev, nebo přírodovědných kvízů připravených v terénu. 

     V rámci oddělení proběhly tři tábory, z toho jeden pobytový a dva příměstské s 86 

přihlášenými účastníky. Tradiční velký pobytový tábor v Bílé, byl na téma Hobit. Úspěšný 

tábor pod vedením Bc. Blanky Kopřivové inicioval vznik nového kroužku pro mládež 
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s názvem teenklub. Mezi realizované příměstské tábory patří: Psí poslání a Hrátky se 

zvířátky, ve kterých byl dětem zprostředkován kontakt s živými zvířaty. 

 

 

4.3 Umělecký projev 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Jan Trlica, Dis. 

 

Oddělení je zaměřeno na umělecký projev, techniku, seberealizaci dětí, dospělých a na 

osobnostní rozvoj.  Náplní oddělení jsou rukodělné a výtvarné kroužky jako je keramika,  

práce se dřevem a řezbářství a dále kroužky, které reflektují potřebu rozvoje polytechnického 

vzdělávání. Mezi ně patří také 3D tisk a Lego-robotika. Pro nejmenší děti nabízíme Lego-

hrátky. Oddělení zahrnuje také oddíl mažoretek a šermířů. Pod jeho záštitou se scházejí i 

rožnovští filatelisté. Oddělení pořádá i tradiční akce jako Rožnovský slavíček a vědomostní 

soutěž Moudrá sovička, které byly kvůli epidemii COVID bohužel zrušeny. 

V loňském školním roce bylo realizováno 17 kroužků pravidelné činnosti, které navštěvovalo 

154 účastníků. Počty účastníků byly nepříznivě ovlivněny uzávěrou SVČ kvůli epidemii 

COVID. Kroužky pravidelné činnosti, byly realizovány v prostorách SVČ Rožnov, MŠ a ZŠ 

Dolní Bečva a MŠ Horní Paseky.  Dále v dílnách ZŠ Videčská a v některých rožnovských 

tělocvičnách. 

Na chodu oddělení se podílelo šest pracovníků, dva interní pracovníci a čtyři externisté. 

Hlavním vedoucím oddělení je Jan Trlica, Dis., který vedl kroužek digitální fotografie a 

kroužky keramiky v SVČ Rožnov, ZŠ Dolní Bečva a MŠ Dolní Bečva. Vedl také kroužek 

Minecraft. Kroužek Lego-robotika vedl Patrik Solgovič, který je interní zaměstnanec SVČ. 

Šermířský kroužek LARP vedl Lubomír Pečiva. Petra Hrobařová byla vedoucí kroužku 

Mažoretky a Mini mažoretky. Filatelisté pod vedení pana Vladimíra Vystavěla se pravidelně 

scházeli v SVČ kde vedli poradenskou a konzultační činnost. Kroužek 3D tisku vedl Jan 

Jurík. Vladimíra Kejharová vede legohrátky, tentokrát již jako externí pracovnice. 

Řezbářský kroužek vedl Vladimír Klimeš. 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo 7 akcí, kterých se zúčastnilo 318 osob. Jednalo se 

především o terénní akce, které se mohly konat během uzávěry SVČ.V červnu jsme 

realizovali program pro děti na veřejném projednání rekonstrukce sídliště Koryčanské paseky. 

Z akcí pro mikroregion jsme realizovali pouze Mikuláše pro děti mateřských škol. 

Pěvecká soutěž Rožnovský slavíček, vědomostní soutěž moudrá sovička a burzy 

filatelistů, se kvůli epidemii COVID nekonaly. Kvůli epidemii COVIDU se nekonaly také 

žádné pravidelné akce.  Odpolední keramické tvoření a pohádkové pátky neproběhly 

vůbec. 
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Pod oddělením umělecký projev proběhlo pět příměstských táborů: 

Prázdninový fotoateliér I, kterého se zúčastnilo 14 dětí. (vedoucí: J. Trlica) 

Prázdninový fotoateliér II, kterého se zúčastnilo 16 dětí. (vedoucí: J. Trlica) 

Modelářský tábor, kterého se zúčastnilo 14 dětí. (vedoucí: J. Trlica) 

Soustředění mažoretek-jen pro mažoretky bylo pro nezájem zrušeno. (vedoucí: P. Hrobařová) 

Tábor mažoretek, kterého se zúčastnilo 15 dětí. (vedoucí: P. Hrobařová) 

 

 

4.4 Sport a cizí jazyky 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Patrik Solgovič 

 

Oddělení již od svého počátku v roce 1994 úspěšně kombinuje sportovní a tělovýchovné 

aktivity spolu s výukou cizích jazyků. Ve školním roce 2020/2021 jsme evidovali 305 dětí, o 

které se ve 30ti zájmových útvarech starali 3 interní pracovníci a 17 vyškolených externistů. 

Ve sportovní oblasti oddělení máme tradiční a ověřené zájmové kroužky, sportovní závody a 

soutěže. Nežádanějšími jsou atletika, plavání, parkour, aikido, lezení a gymnastika. Dále 

každoročně otevíráme šachy, sportovní hry, workout, florbal, fitko a kopanou.  

V oblasti cizích jazyků oddělení nabízíme dětem zájmový útvar angličtina rozdělený do třech 

pokročilostních úrovní. I tento zájmový útvar patří mezi žádané, neboť je každoročně 

naplněn. 

Školní rok 2020/2021 byl omezen nařízením vlády ČR z důvodu výskytu epidemie Covid-19 

z tohoto důvodu se také neuskutečnily některé akce a po většinu školního roku neprobíhala 

výuka. 

Spolupráce se subjekty : 

AC Sportguides Rožnov p.R., plavecká škola Rožnov, Krytý bazén Rožnov p.R., Základní 

školy Rožnov p.R. a okolí, TJ Rožnov p.R., plavecký oddíl TJ Rožnov p.R., cyklistické 

sdružení Valašští bačové o.s, Atletické hříště Dany Zátopkové, Město Rožnov p.R. 

Akce na oddělení : 

Běh Za zdravím 

Tento běh má nejdelší tradici vůbec ze všech akcí SVČ Rožnov p.R. a jeho kořeny sahají až 

do 80.let minulého století. V roce 2020 proběhl již 26. ročník v jeho novodobé podobě. Je to 

rozhodně nejstarší běžecký závod, pravidelně konaný v Rožnově p.R. V roce 2020 nebyla 

rekordní účast překonána, neboť se běhu zúčastnilo 138 závodníku a závodnic ze ZŠ a MŠ 

z Rožnova p.R. a okolí. 
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Vánoční plavecké závody 

V roce 2020 plavecké závody neproběhly z důvodu epidemiologické situace. 

Závod ve šplhu o tyči 

V roce 2020 závod ve šplhu neproběhl z důvodu epidemiologické situace. 

Přespolní běh 

Přespolní běh se uskutečnil v Květnu 2021, zájem byl veliký a účastnilo se ho téměř 50 

závodníku a závodnic z Rožnova p.R. a okolí. 

Veřejné atletické závody 

V Rožnově p.R. se na začátku června 2021 sešlo okolo 60ti závodníku a závodnic v rozmezí 

předškolního věku až po dorost. Závodníky čekala soutěž v atletickém čtyřboji a pětiboji.  

Během školního roku se opakovaně spouštěla a přerušovala činnost z důvodu výskytu 

epidemie. Neproběhly tak některé tradiční akce, nicméně tyto tradiční akce byly nahrazeny 

akcemi pro veřejnost, které mohl každý libovolně plnit ve svém volném čase. Například  se 

jednalo o workout stezku, nebo příběhovou stezka pod názvem „vydej se najít perlu“, při 

které se využíval systém QR kódu. 

Tábory na oddělení : 

V létě 2021 proběhlo na oddělení celkem 10 táborů, z toho 2 pobytové a 8 příměstských. 

Celkem se jich zúčastnilo 233 dětí. Pobytové tábory proběhly na Pálavě a na Soláni. 

Příměstské pak měly zastoupení v podobě Parkurového táboru, Atletického, Multi-purpouse, 

Sportovní všehochuť, Lachtánek, Teenager action, Turistický tábor a Prázdniny s Angličtino¨ 

 

4.5 Bečva a bezva klub 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Jarmila Křenková 

 

Školní rok 2020/2021 byl omezen v činnosti z důvodu epidemiologické situace. Některé 

kroužky byly částečně nahrazeny, jiné zrušeny a bylo vráceno školné. 

 

Prázdninová činnost 

Děti mají o příměstské tábory s výtvarnou dílnou zájem. Některé děti na LČ stále přicházejí 

opakovaně. Programovou náplň na LČ stále obměňujeme.  

Na všechny příměstské tábory jsem zajistila sponzorský dar ve výši 15000,-Kč, činnost díky 

daru byla pestrá.   

 

Prázdninový týden pro Šikulky                                                15 dětí 2 vedoucí 

Tvoříme a hrajeme si s Jarkou                                                  16 dětí 2 vedoucí 
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Barevný a dobrodružný týden s Bečva a s Bečva klubem       15 dětí 2 vedoucí 

Výtvarné dovádění aneb cesta za pokladem                           16 dětí 2 vedoucí 

Letem tvořivým světem                                                          17 dětí 2 vedoucí 

Báječné léto s výtvarkou                                                                     14 dětí 2 vedoucí 

Hravý týden v pohybu pro ONSEMI                                          16 dětí 2 vedoucí  

Kuchařský tábor                                                                        13 dětí 2 vedoucí  

Návštěva Bradavic pro ONSEMI                                                       19 dětí 2 vedoucí  

 

Celkem bylo zorganizováno 9 táborů příměstských pro 141 dětí, pro děti přichystalo celkem 

18 vedoucí pestrý program. 

 

Pravidelná činnost  

Počet zájmových útvarů celkem 18, počet celkem 139, z toho žáků do 15 let v zú – 103, děti  

MŠ 36. 

 

Příležitostné akce 

Děti v Šikulce byly zapojeny do soutěže vyhlášené B a B klubem O nejoriginálnější Betlém, 

Velikonoční pohlednice pro Domov důchodců - dětí ZŠ a MŠ Horní Dolní, Prostřední i z 

Rožnov celkem 236 dětí. Kurzy pro MŠ-keramika-celkem 2, počet dětí 41. 

 

Počet příležitostných akcí celkem 6, počet účastníků celkem 509, Počet externích pracovníků, 

vedoucí zú-7, počet pomocníků při akcí-3, počet pomocníků dobrovolných při akcích -3 

Velký úspěch Hledání vajíček na Prostřední Bečvě, Proletíme se v dubnu po Horní Bečvě 

Jarní tvoření, keramické tvoření pro děti MŠ. 

Na podzim a jaře byly kroužky, akce zrušeny-Dětský karneval pro veřejnost, Výstava koní, 

Vítání jara, Tvoření o velikonočních prázdninách, Dětský den. Pro děti a rodiče v době 

zavření SVČ vedoucí kroužků točili videa, nebyly to jen videa na tvoření, ale i na vaření, 

pozdravy z Jízdárny apod., tyto videa se přeposílaly rodičům, v červnu se kroužky 

nahrazovaly. 

Externí pracovníci B a B klubu se zúčastnili webinářů pořádané MAP pro veřejnost Velký 

přínos pro jejich práci s dětmi. Připravovaly se tábory, výukové programy, dětské dny. 

 

Další údaje o oddělení: 

Dobrá spolupráce s obecními úřady na Bečvách, knihovnou na Horní Bečvě, otištění akcí ve 

Zpravodaji, ZŠ a družinami, JK – Valašsko, se sponzory (Robe, Valašský šenk, Nero-trade). 

Metodickou pomoc učitelkám MŠ při keramických a výtvarných pracích - seznámení s 

novými technikami. 

K naplnění všech cílů potřebuji ke své práci dobrý pracovní kolektiv, který by byl dostatečně 

finančně ohodnocen za svou náročnou, ale zároveň pěknou práci s dětmi. Zapojit externí 

pracovníky do kurzů pořádaných SVČ. V tisku byly uveřejněné akce i fotografie.  

V době zavření SVČ na jaře proběhlo v keramické dílně, úklid, nákup nových forem na 

odlévání, které si děti velmi oblíbily. Pracovníci   SVČ z látek našili pro děti zástěrky pro 

práci v keramické dílně. 
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4.6 Atletický klub 

 

Hlavní vedoucí: Mgr. Martin Navařík 

 

Atletický klub pod názvem AC Sportguides Rožnov p.R. úzce spolupracuje se SVČ 

Rožnov p.R., kdy pedagogové SVČ zajišťují tréninkovou činnost a klub zajišťuje závodní 

činnost. V současné době je v klubu přihlášeno 37 dětí, které trénují 2-4x týdně pod vedením 

vyškolených atletických trenérů. Pravidelně se účastníme atletických a běžeckých závodů. Pro 

další rozvoj činnosti atletického klubu bychom potřebovali výškařský sektor v areálu hřiště D. 

Zátopkové na ulici Letenská. 

 

Úspěchy atletického klubu v roce 2021: 

Krajský přebor v pětiboji mladších žáků    1. a 2. místo 

Krajský přebor jednotlivců mladší žáci    1., 2. a 3. místo 

Krajský přebor v přespolním běhu mladších žáků   1x. 1., 3x 2. a 2x 3. místo 

Postup družstva mladších žaček do celorepublikového semifinále 

Mistrovství Moravy mladších žáků v přespolním běhu  11. místo 

 

 

4.7 Pozice PR a marketingového pracovníka 

 

Na pozici PR pracovníka a propagace pracuje Marcela Válková. Na starost má 

komunikaci s médií, komunikaci přes sociální sítě a komunikaci s veřejností. Vytvoření této 

pracovní pozice vedlo k efektivnějšímu využití času pedagogických pracovníků, kterým ubyla 

administrativní činnost a hlavně k zefektivnění komunikačních a propagačních procesů 

v organizaci. 

 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků   

5.1 Základní podmínky plánu DVPP 

 DVPP probíhá prezenční a distanční formou (webináře). 

 Kritériem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby organizace a rozpočet na 

daný školní rok. 

 Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel, je pro pracovníky 

organizace podle zákoníku práce povinná. 
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 Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou 

možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností 

uvedených v tomto plánu. 

5.2 Druhy DVPP ve Středisku volného času Rožnov p.R. 

5.2.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

a) Ředitel: studium pro ředitele škol a školských zařízení. 

Mgr. Martin Navařík – splněno pro zájmové vzdělávání i základní školy a školské 

zařízení. 

 

b) Pedagog volného času: studium pedagogiky. 

Interní pedagogičtí pracovníci – studium dokončuje Marcela Válková, ostatní 

splněno. 

Externí pracovníci – průběžně vzděláváni. 

 

c) Studium pro asistenty pedagoga. 

V případě vytvoření této pracovní pozice. Momentálně není pracovní pozice 

vytvořena. 

 

5.2.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 

procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové 

poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné 

didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence 

sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání 

pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 

Novou, významnou oblasti vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů bude distanční vzdělávání 

jako alternativa vzdělávání v době případného dalšího uzavření škol, nebo omezení provozu 

z epidemiologických důvodů. Vzdělávání bude zaměřeno: 

- účast pedagogů na webinářích, 
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- psychická podpora žákům a jejich zákonným zástupcům, způsoby komunikace, 

sledování jejich potřeb. 

 

5.3 Formy DVPP ve Středisku volného času Rožnov p.R. 

 

Hromadné vzdělávání a skupinové vzdělávání – výjezdní porady a vzdělávání, objednávka 

lektora na danou problematiku. 

Účast jednotlivců na vzdělávacích akcích. 

 

Příklady dobré praxe – návštěva podobných zařízení, interní vzdělávání v rámci týmu 

zaměstnanců (odborník na danou problematiku vzdělává další členy týmu), uvádějící 

pedagog, tandemová výuka (v jednom kroužku působí dva pedagogové). 

 

5.4 Subjekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na DVPP a na vzdělávání 

 

MAP Rožnovsko – skupina místních akčních plánů, která zprostředkovává DVPP a 

vzdělávání na Rožnovsku. V rámci MAP jsou organizovány tzv. pracovní skupiny, na kterých 

se řeší problematika zájmového vzdělávání, financování, setkávání odborných skupin 

(ředitelé, ekonomky) a výměna zkušeností. Více na www.maproznovsko.cz 

PaedDr. Věra Facová – dlouhodobá spolupráce s odborníkem na dětskou psychologii a 

pedagogiku ve formě přenášek a supervizí.  

Mgr. Eva Kolářová – pravidelné vzdělávání a doškolování v oblasti BOZP. 

Městský úřad Rožnov p.R. – příležitostné vzdělávací aktivity pro vedoucí pracovníky 

školství. 

Bc. Jitka Proroková – zaměstnanec SVČ Rožnov p.R., odborný školitel první pomoci. 

Jonáš Vala – odborník na práci v Microsoft office. 

5.5 Zhodnocení plánu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

 

Školní rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn epidemiologickou situací, kdy byla naše 

organizace po většinu školního roku uzavřena. Některé plánované aktivity v oblasti DVPP a 

vzdělávání nebyly realizovány. Výjezdní vzdělávací akce pro interní zaměstnance se odkládá 

na další školní rok. Pružně jsme však zareagovali na trend v oblasti vzdělávání a účastnili se 
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online webinářů, které byly zaměřeny na oblasti pedagogiky, psychologie, jak pracovat a 

komunikovat s dětmi distančně a jak po návratu do kroužků. Zakoupili jsme pro zaměstnance 

záznamy webinářů ANAG (cestovní náklady, novela zákoníku práce, paměť). Období 

uzavření organizace jsme využili k sebevzdělávání a zaměstnanci vyčerpali studijní volno, 

které jim umožňuje zákon. Revidovali jsme taktéž ŠVP, pedagogickou dokumentaci a 

vzdělávací aktivity pro děti a mládež. DVPP bylo taktéž zaměřeno na nové trendy 

v zájmovém vzdělávání. 

 

5.6 Přehled absolvovaných vzdělávacích aktivit: 

 

Jméno a příjmení Název vzdělávání Vzdělávací instituce 

Všichni zaměstnanci Komunikace s dětmi v online 

formě 

MAP Rožnovsko 

PaedDr. Věra Facová 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel 

Všichni zaměstnanci Návrat dětí do škol a kroužků MAP Rožnovsko 

PaedDr. Věra Facová 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel 

Všichni zaměstnanci Rozvoj paměti (webinář) ANAG 

Všichni zaměstnanci Pedagogika a psychologie 

dítěte 

MAP Rožnovsko 

Mgr. Jiří Halda 

Jana Hrubá Cestovní náhrady (webinář) ANAG 

Jaroslava Barošová Cestovní náhrady (webinář) ANAG 

Martin Navařík Novela zákoníku práce 

(webinář) 

ANAG 

Jana Hrubá Novela zákoníku práce 

(webinář) 

ANAG 

Všichni zaměstnanci Excel a word (online seminář) Odborník z praxe Jonáš Vala 

Všichni pedagog. 

zaměstnanci 

Zdravotník zotavovacích akcí Bc. Jitka Proroková 

Jana Hrubá Účetnictví  

Jan Trlica Evidenční systém domeček Vývojář domečku Josef 

Chmel 

Jaroslava Barošová Evidenční systém domeček Vývojář domečku Josef 
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Chmel 

Jaroslava Barošová Spisová služba  

Blanka Kopřivová Kyberšikana  

Veronika Kolečková Handlettering  

Erika Rutar Černá Taneční workshopy  

Veronika Kolečková Taneční workshopy  

 

5.7    Plán vzdělávacích aktivit ve školním roce 2021/2022 

 

Jméno a příjmení Název vzdělávání Vzdělávací instituce 

Martin Navařík 

 

Odměňování zaměstnanců. 

Praktické problémy pracovního práva 

ve školství. 

Vzdělávací semináře a školení. 

Strategie školy. 

BOZP. 

Zdravotník zotavovacích akcí. 

Výjezdní porada a školení 

 

Paris Karviná – JuDr. 

Valenta 

Paris Karviná – JuDr. 

Valenta 

 

MAP Rožnovsko 

Ing. Jan Kučera 

Mgr. Eva Kolářová 

Bc. Jitka Proroková 

Jana Hrubá Vzdělávací semináře a školení 

Veřejnosprávní kontroly u PO 

Účetní závěrka, účetnictví PO 

Personalistika, osobní rozvoj, etika 

Setkávání ekonomů v rámci regionu 

BOZP 

MAP Rožnovsko 

Ing. Mazánková 

Různí lektoři 

Dle nabídky seminářů 

 

Eva Kolářová 

Jan Trlica 

 

Vzdělávací semináře a školení 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Práce v programu Sketch-up, Zoner 

Správa webu ve wordpress 

BOZP 

MAP Rožnovsko 

Bc. Jitka Proroková 

 

 

Mgr. Eva Kolářová 

Julie Lišková Vzdělávací semináře a školení MAP Rožnovsko 
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 Zdravotník zotavovacích akcí 

BOZP 

Online kurzy tvoření 

Jitka Proroková 

Eva Kolářová 

 

 

 

 

Vzdělávací semináře a školení 

Zdravotník zotavovacích akcí 

BOZP 

ASU street love project 

Choreo connection 

Dance life expo, SDK Europe 

MAP Rožnovsko 

Jitka Proroková 

Eva Kolářová 

Vsetín 

Praha 

Brno 

Jarmila Křenková Vzdělávací semináře a školení 

Zdravotník zotavovacích akcí 

BOZP 

MAP Rožnovsko 

Jitka Proroková 

Eva Kolářová 

Veronika Kolečková Vzdělávací semináře a školení, BOZP MAP Rožnovsko 

Patrik Solgovič Vzdělávací semináře a školení 

Zdravotník zotavovacích akcí 

BOZP 

Semináře a školení pohybových aktivit 

MAP Rožnovsko 

Jitka Proroková 

Eva Kolářová 

Dle nabídky 

Marcela Válková Vzdělávací semináře a školení 

Zdravotník zotavovacích akcí 

BOZP 

MAP Rožnovsko 

Jitka Proroková 

Eva Kolářová 

Jaroslava Barošová BOZP 

Evidenční systém domeček 

Eva Kolářová 

Dle nabídky 

 

5.8    Dlouhodobý plán vzdělávání 

 

Při tvorbě nabídky zájmových aktivit se zaměřujeme na tradiční aktivity, o které je 

dlouhodobě zájem. Sledujeme a zařazujeme do našich činností taktéž nové trendy v oblasti 

zájmového vzdělávání. Na tomto základě plánujeme další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Při tvorbě DVPP vycházíme z celostátní strategie vzdělávání 2030+ a do 

budoucna plánujeme vzdělávat zaměstnance v těchto oblastech: 

 Informační technologie 
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 Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Práce s dětmi, které pochází z odlišného kulturního, nebo sociálního prostředí 

 Pohybové aktivity 

 Legislativa, personalistika a účetnictví 

 Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

 Komunikace s rodiči, dětmi, s kolegy 

 Sociální sítě a prevence 

 

 

 

6 Kontroly provedené zřizovatelem a vnějšími kontrolními 

orgány 

 

6.1 Kontrola zřizovatelem 

 

Neproběhla. 

 

 

6.2 Kontrola vnějšími orgány 

 

Žádné neproběhly. 
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7 Financování z jiných zdrojů  
 

7.1 Finanční dary přijaté v roce 2021 

 

Č. Dárce Neúčelový Účelový 

1. Martin Pochylý Boršice 5000   

2. ROBE lighting RpR 15000   

3. Lukáš Jambor, Zlín 3000   

4. Miloslav Guryča, RpR 2000   

5. Rodiče darované školné 27368   

6. Petr Prorok, H.Bečva 5000   

7. RM Invest Praha 20000  

8. EPIGON RpR 3000  

    80368 0 

  

 

          Finanční prostředky z darů jsou průběžně čerpány dle svého účelu na nákup pomůcek, pro 

rozvoj činnosti v zájmových útvarech, táborech a akcích, nevyčerpané finanční dary zůstávají 

v rezervním fondu k čerpání v dalších letech. 

 

 

 

8 Materiální a prostorové zabezpečení činnosti 

 

Středisko volného času v Rožnově p.R. je velmi dobře vybavené po materiální stránce 

a pořizuje nové vybavení na základě sledování trendů v oblasti volného času. Finanční 

prostředky na nákup materiálu pochází z vlastní činnosti, z příspěvku zřizovatele, z grantů 

a projektů a ze sponzorských darů.  

V letošním roce se situace v prostorových podmínkách výrazně zlepšila. Zřizovatel Město 

Rožnov p.R. nám pronajal cvičební sál v bývalém společenském domě. Otevřely se tak 

možnosti rozšířit nabídku zájmových útvarů. Sál ve společenském domě využíváme denně 

v rozsahu 4 – 5 hodin a příležitostně při pořádání příležitostných akcí. Dalším řešením 

vlastních nedostatečných prostorových podmínek je rodinné centrum Puntík, ve kterém mimo 

jiné realizujeme příležitostné akce.  

Prostorové podmínky budovy, ve které sídlí Středisko volného času, jsou dlouhodobě 

nevyhovující. Jako nevhodné pro činnost byly označeny několikrát při roční prověrce BOZP. 

Omezují další rozvoj činnosti a z toho důvodu velká část našich aktivit probíhá v jiných 

školách. Z našeho pohledu na zájmové vzdělávání, by děti měly chodit do kroužků mimo 

školu, kterou navštěvují a neměli by je vést v kroužcích učitelé, kteří je běžně vyučují. 

Velkým problémem je přeplněnost tělocvičen v Rožnově p.R., který brání v dalším rozvoji 

činnosti organizace. 
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9 Epidemie Covid-19  
 

Školní rok 2020/2021 byl bohužel opět ve znamení epidemie covid-19. Školní rok se nám 

podařil rozjet, avšak záhy začátkem října 2020, byla činnost na základě vládního nařízení 

ukončena. V období říjen 2020 až květen 2021 jsme činnost realizovali v podobě různých 

terénních výzev a soutěží, natáčeli jsme výuková videa, nabízeli jsme doučování školních 

předmětů jako matematika, český jazyk, angličtina.  

Personálně jsme pomáhali zajistit provoz domova důchodů v Rožnově p.R. a MŠ Zahrady. 

Období lockdownu jsme využili k aktualizaci a tvorbě nových výukových programů, 

k aktualizaci školního vzdělávacího programu a strategického plánu. 

Přes značná omezení, která epidemie přinesla, se objevily nové příležitosti. Naučili jsme se 

více využívat ICT ve výuce, některé aktivity jsme realizovali v online prostředí a podporovali 

jsme výuku žáků základních škol prostřednictvím doučování.     

 

 

10   Závěr 

 

Úloha Střediska volného času je velmi potřebná z několika pohledů. Vyplňujeme volný 

čas velké části dětí, mládeže a dospělých v mikroregionu a pomáháme je tímto směřovat 

na správnou životní cestu, najít si své koníčky. Tato činnost je výbornou prevencí  

sociálně – patologických jevů. Činnost Střediska volného času taktéž doplňuje školní 

vzdělávací programy MŠ, ZŠ a SŠ. Účastníci zájmového vzdělávání si mimo jiné osvojují 

kompetence a dovednosti, jako jsou komunikace, sociální kompetence a vztahy, práce v týmu, 

ve skupině, samostatnost, kritické myšlení a rozhodování, pozitivní vztah k učení, sebedůvěra, 

řešení problémů, pozitivní vztah k pohybu, personální kompetence a jiné. Uvedené argumenty 

dokazují nepostradatelnost zařízení pro zájmové vzdělávání. 
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AKCE ZÁŘÍ 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

 

ÚTERÝ 8.9. 

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

14.00 – 18.00 hodin – Fotbalový stadion Rožnov pod Radhoštěm 

Prezentace činnosti a zájmových koružků na veletrhu volnočasových aktivit. Nábor nových členů do různých 

zájmových kroužků.  

 

STŘEDA 9.9. 

JARMARK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

12.00 – 18.00 hodin – náměstí T.G.M. Rožnov pod Radhoštěm 

Vystoupení taneční skupiny Heart2Beat a Static Breakers, Mažoretek. Canisterapie a vystoupení s pejsky.  

Další aktivity Vás čekají na náměstí. Akce je ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm.  

 

STŘEDA 16.9. 

OLYMPIJSKÝ T-MOBILE BĚH 

Rožnovksý park 

Sportovní akce, kde si můžou zaběhat děti i dospělí. 

Výdej startovních balíčků pro děti 14:00 - 15:30.  

Výdej startovních balíčku pro dospělé 15:00 - 17:30.  

Start děti dle kategorie: 15:45, 16:00, 16:15, 16:35.  

Star dospělí: 18:00. 

 

SOBOTA 19.9. 
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA 
8.15 hodin - Valašské muzeum, dřevěné městečko, Rožnov pod Radhoštěm 
Veřejný běh pro děti do 15 let. Startovné zdarma. Přihlášky na místě nebo na svc@svcroznov.cz do 17.9.2020 15:00 

hodin.  

 

SOBOTA 26.9. 

MEZIGENERAČNÍ OLYMPIÁDA 

10.00 – 16.00 hodin – Atletické hřiště Dany Zátopkové Rožnov p.R. 

Přijďte si užít den plný zábavy, sportovních, pohybových a netradičních aktivit. Zapojte do aktivit celou rodinu, 

babičku, dědečka, maminku, tatínka a všechny děti a vnoučata. Ativity budou zaměřeny pro děti i pro seniory.  

V případě nepříznivého počasí se akce koná v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou Rožnov p.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
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mailto:svc@svcroznov.cz


 Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021 / Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  
 

Str. 24 
 

AKCE ŘÍJEN 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

 

ČTVRTEK  1. 10. 

BABÍ LÉTO – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Pro děti z MŠ, ZŠ i SŠ 

Prázdniny skončily a začíná podzim. Příroda se mění, listí se vybarvuje, ovoce dozrává, dny se krátí a noci prodlužíjí. 

V přírodě i kolem sebe můžeme najít spoustu inspirace. Zvládnou děti zachytit podzimní atmosféru? Technika 

libovolná, velikost obrázků A4 - A2. 

Sběr obrázků na recepci SVČ do 30. 10. 2020, ve středu 11. 11. 2020 proběhne vernisáž a ocenění vybraných prací. 

 
ČTVRTEK 1. 10. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 
NEDĚLE 4.10. 

USPÁVÁNÍ BROUČKU  

17.00 –Areál  Zavadilka Prostřední Bečva 

Hry, soutěže, překvapení. Po setmění společně uspíme lampiónkem broučky a berušky. 

 
PONDĚLÍ  5. 10. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

SOBOTA 10. 10. 
ROŽNOVSKÝ KRPÁL 2020 

11.00 hodin – Koliba dolní paseky  

Tradiční závod kol. 

 

ČTVRTEK 15. 10. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PONDĚLÍ 19. 10. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 23. 10. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Kobylka Žanda 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Podzimní zavírání lesa 

 

ČTVRTEK 29. 10. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 
 
 
 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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AKCE LISTOPAD 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

ÚTERÝ 27. 10. – ÚTERÝ 3.11. 

HALLOWEEN SOUTĚŽ 

Online soutěž 

Soutěž pro všechny, kteří si chtějí dlouhé podzimní chvíle zpestřit tancem a vymýšlením halloweenského kostýmu. Pro 

zapojení do soutěže, je třeba se naučit halloweenský tanec dle videa, natočit tento tanec v jakémkoliv halloweenském 

kostýmu a video zaslat na e-mail heart2beat@email.cz. Následně lektoři z TS H2BSB vyberou vítěze v různých 

kategoriích dle věku. 

 

 

PONDĚLÍ 2. 11. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

CANISTERAPIE 

9.00 hodin - ZŠ Křižná Val. Meziříčí 

Žáci a studenti opět zažijí spoustu legrace při motorických hrách a výukových aktivitách s pejskem Baffy. 

 

STŘEDA 11. 11. 

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

17.00 hodin –SVČ Rožnov p.R. sál 

Vernisáž výtvarné soutěže „Babí léto“. 

Výstava prací z výtvarné soutěže, ocenění vybraných děl a předání cen. 

 

SOBOTA 14. 11. 

50.let SOUBORU PODSKALÁČEK 

17.00 hodin - penzion Janoštík Rožnov p. R. 

Setkání bývalých a současnách vedoucích a příznivců souboru. Přátelské posezení u dobrého jídla v penzionu 

Janoštík.  

 

 

PONDĚLÍ 16. 11. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 20. 11. – NEDĚLE 29. 11. 

ROPE SKIPPING CHALLENGE 

Online výzva pro členy rope skipping týmu i pro celou veřejnost 

K účasti ve výzvě je třeba natočit video, kde skokan skáče přes švihadlo co nejrychleji po dobu 1 minuty a toto video 

zaslat na e-mail heart2beat@email.cz. Po skončení výzvy se počet skoků na videích přepočítá a vyhlásí se výherci 

s největšími počty skoků v každé kategorii. Kategorie budou rozděleny dle věku na: 0-6 let, 7-10 let, 11-15 let a 15+ let. 

 

  

PONDĚLÍ 23.11. 

OD ADVENTU DO VÁNOC 

8.30 hodin - MŠ ZUBŘÍ 

Interaktivní program pro děti z MŠ Zubří, ve kterém se dozví, kdo to je svatý Mikuláš a proč se říká, že svatá Lucie 

noci upije.  

 

ČTVRTEK 26. 11. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:heart2beat@email.cz
mailto:heart2beat@email.cz
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PÁTEK 27. 12. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

16.00 hodin – Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Na děti čekají výtvarné dílničky, mohou si vyrobit vánoční ozdoby a dekorace.  

 

PÁTEK 27. 11. 

ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH  VĚNCŮ A VANOČNÍCH  DEKORACÍ 

14.30 hodin - ZŠ Prostřední Bečva 

 

 

PONDĚLÍ 30. 11. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

23.10. - 30. 11. 
STOPOVACÍ HRA SKŘÍTKA DUBÍNKA 
Celodenní – les pod garážemi u FÚ 

Stopovací hra v délce 1,5km, při které děti hledají barevné obálky a během stezky plní zadané přírodovědné a 

sportovní úkoly. Hra je určena pro MŠ, děti I.stupně a jejich rodiče a rodinné příslušníky. Je přístupná kdykoli do 

konce listopadu. Hravou formou tak mohou děti strávit odpoledne venku na čerstvém vzduchu pod heslem: Neseďte 

doma, vyrazte ven! Pro více info: v.kejharova@svcroznov.cz 
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AKCE PROSINEC 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
PONDĚLÍ 23.11. – ČTVRTEK 3.12. 

MIKULÁŠSKÁ FREESTYLE TANEČNÍ VÝZVA 

Online výzva pro všechny, kdo rádi tancují 

Pravidla výzvy jsou jednoduchá – stačí natočit video max. do 1minuty, kde tancuješ na svůj oblíbený song, toto video 

nám zaslat na heart2beat@email.cz a mikulášský balíček s překvapením je tvůj. 

 

ÚTERÝ 1.12. – 13.12. 

SOUTĚŽNÍ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BETLÉM 

Uzávěrka soutěže 13.12. 2020 

Vyhlášení soutěže 16.12. 2020 

Tvořivá soutěž pro všechny věkové kategorie, pro jednotlivce, rodiny nebo skupinky. Betlémy mohou být vyrobeny 

z jakéhokoli materiálu např. papír, dřevo, vlna, aj., záleží na vaší fantazii. Fotografie Betlémů společně s fotografií 

tvůrců zašlete do 13.12. na j.krenkova@svcroznov.cz .  Po vyhlášení budou zveřejněny na www.svcroznov.cz, fcb, ig. 

Vítězové se mohou těšit na odměny. 

 

ÚTERÝ  1.12. 

MIKULÁŠ PRO MŠ RADOST 
9.30 hodin– MŠ Radost 

 

ČTVRTEK 3.12. 
MIKULÁŠ PRO MŠ HORNÍ PASEKY 
10.30 hodin – MŠ Horní Paseky 

 

PÁTEK 4.12 
MIKULÁŠ PRO 1.MÁJE 1153 A MŠ NA ZAHRADÁCH 
8.00 hodin – MŠ 1. Máje 1153 

9.30 hodin – MŠ Na Zahradách 

 

PÁTEK 4.12. 

UZÁVĚRKA LITERÁRNÍ SOUTEŽE 

recepce SVČ 

Děti se mohou zapojit do již probíhající literární soutěže s psí tématikou. Pravidla jsou jednoduchá napsat příběh, 

povídku, pohádku nebo nakreslit komiks ze života psů a detaily k ním jsou upřesněny na www.svcroznov.cz. 

Vyhodnocení soutěže proběhne v průběhu ledna.  

 

PONDĚLÍ 7. 12. 

9.00 – 11.00 hodin 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO MŠ ZUBŘÍ 

Děti si ve spolupráci se SVČ vytvořily adventní věnečky. 

 

PONDĚLÍ 7. 12. 

9:00 – 11:00 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO MŠ ZUBŘÍ 

Děti si ve spolupráci se SVČ vytvořily adventní věnečky. 

 

PONDĚLÍ 7.12. – 15.12. 

Vánoční taneční soutěž  X-MASS VIDEO CHALLENGE s Heart2Beat 

Uzávěrka soutěže 15.12. 2020 

Vyhlášení soutěže 18.12.2020  

Soutěž je určena pro všechny: úplné začátečníky, ne-tanečníky nebo i pokročilejší tanečníky. Společně s lektory 

z Heart2Beat se naučíte krátkou vánoční choreografii, která bude zveřejněna 7. 12.  na facebooku a youtube kanálu 

Heart2Beat i SVČ. Poté se choreografii  podle video návodu naučíte,  natočíte své a video a  pošlete na: 

heart2beat@email.cz. Z pěti věkových kategorií budou vybráni a oceněni vždy 3 výherci, které vyhlásíme před 

poslední Adventní nedělí a to 18. prosince. Neváhejte se naladit na vánoční atmosféru se street dancovými tanečníky 

ze SVČ. 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
http://www.svcroznov.cz/
mailto:heart2beat@email.cz
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VALAŠSKÁ ZIMA 

Uzávěrka soutěže 8. 1. 2021 

Výtvarná soutěž na téma valašská zima. Děti mohou využít libovolné výtvarné metody a mohou pracovat i ve 

skupinách. Maximální velikost obrázků je formát A2. Ocenění výtvarných prací proběhne v lednu 2021. 

 

SOBOTA  12.12.2020 
BANG! II – HERNÍ ODPOLEDNE 
15.00 hodin - zahájení - SVČ Rožnov p.R. 

Desko-herní odpoledne 

STŘEDA 16.12. 2020 

9.00 – 11.30 hodin  

ZVÍŘÁTKA U KRMELCE 

Výukový program pro děti z MŠ Tylovice. 

 

PROSINEC 2020 
GYMNASTICKÁ VÁNOČNÍ ONLINE SOUTĚŽ 
Děti v šesti věkových kategoriích musí doma natočit video celé sestavy bez stříhání. Video sestava musí být celá jako 

na soutěži, tedy přihlásit se, udělat všechny prvky sestavy a odhlásit se. Video se soutěžní sestavou nahrajte na: 

https://uloz.to/ www.uloz.to a vedoucímu kroužku na email: lubod@seznam.cz pošlete link k danému videu. Termín 

uzávěrky soutěže je 5.12.2020.  

 

SOBOTA 19. 12. 2020 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
8:00 – 15:00 hodin klubovna č.5 SVČ 
Tvoření pro děti od první do deváté třídy. Společně si vytvoříme drobné dárečky – mýdélka, krabičky a dekorace na 

vánoční stůl. Cena 250 Kč, v ceně je zahrnutý výtvarný materiál, svačina a oběd. Akce se uskuteční pouze, zda to 

dovolí aktuální nařízení vlády ČR. Předběžně se můžete přihlásit na: b.koprivova@svcroznov.cz .  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.uloz.to/
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AKCE LEDEN 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

PONDĚLÍ  4. 1. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  Středisko volného času Rožnov p. R. 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 
ÚTERÝ 5. 1.  

Slavnostní otevření KC PUNTÍK 

od 9.00 hodin OD Láz, Kulturní 1794 

Zveme Vás malí i velcí na slavnostní otevření našeho nového zábavního komunitního centra pro rodiny a děti v rámci 

projektu Obec přátelská rodině, MPSV. Po celý den budete mít vstupné zdarma. Předpokládaný konec akce je v 

18hodin. Tak neváhejte a přijďte si s námi pohrát. Na všechny se těší Puntík tým 
 

PÁTEK 8. 1. 

VYHODNOCENÍ LITERÁRNÍ SOUTEŽE 

16.30 hodin Středisko volného času Rožnov p. R.  

 Proběhne vyhodnocení literární soutěže, nejpovedenější díla budou veřejně, dramaticky přečtena před publikem a 

autoři obdrží ocenění.  

 

11.1.-15.1. 

Lyžařský výcvik pro MŠ / I. turnus 

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro MŠ Na Zahradách a MŠ Horní Paseky. Kontaktní email.: 

m.valkova@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 13. 1. 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

17.00 - 19.00 hodin Středisko volného času Rožnov p.R. 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér atletiky. Věkové specifika, dlouhodobá koncepce, senzitivní 

období, pravidla sportovní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na přednášce, probíhá přihlášení 

na m.navarik@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 13. 1. 

VERNISÁŽ 

17.00 hodin Sál Střediska volného času Rožnov p. R.  

Vernisáž výtvarné soutěže „Valašská zima“ 

V prostorách SVČ proběhne ocenění vybraných prací. Děti s rodiči se mohou přijít podívat na povedené obrázky a 

přebrat si ceny. 

 

ČTVRTEK 14. 1. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin Středisko volného času Rožnov p. R.  

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PONDĚLÍ 18. 1. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin Středisko volného času Rožnov p. R. 
Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

18.1.-22.1. 

Lyžařský výcvik pro MŠ / II. turnus 

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro MŠ Koryčanské Paseky, MŠ Střítež n. B. a Montessori školka Na Vlně.  

Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/


 Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021 / Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  
 

Str. 30 
 

PÁTEK 22. 1. 

ZIMNÍ POHÁDKA 

17.00 hodin sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Sáňky a boby, to je naše hoby.  Tentokrát hraje Radek a Aťa. 

 

ČTVRTEK 28. 1. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin Středisko volného času Rožnov p. R. 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 29. 1. 

POLOLETNÍ LYŽOVÁNÍ 

8.00 – 16.00 – Místo bude upřesněno dle aktuálních podmínek. 

Akce je vhodná pro děti od 5 let, které již mají osvojené základy lyžování a bezpečně dokáží sjíždět modré sjezdovky. 

Více na www.svcroznov.cz 

 

PÁTEK  29. 1. 
TVOŘENÍ O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH 
8.00 – 15.00 hodin keramická dílna Střediska volného času Rožnov p. R.  
Tvoření pro děti od první do deváté třídy. Společně si vytvoříme krmítak pro ptáčky.naučíme se nové společenské 

hry,zasoutěžíme si. Cena 250 Kč, v ceně je zahrnutý výtvarný materiál, svačina a oběd. Akce se uskuteční pouze, zda 

to dovolí aktuální nařízení vlády ČR. Předběžně se můžete přihlásit na:j.krenkova@svcroznov.cz   

 

Leden 2021 

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 3. – 5. tříd 
9.00 – 12.00 hodin SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm 

Tradiční turnaj pro žáky 3. až 5. tříd Základních škol z Rožnova a okolí.  Konkrétní termín bude upřesněn dle 

aktuální situace a podmínek. 

 

 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 26. 2. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Tři medvědi 

Klasická pohádka o třech medvědech a ztracené holčičce Máše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svcroznov.cz/
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AKCE ÚNOR 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 

 

PONDĚLÍ 1. 2. 2021 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ÚTERÝ 2. 2. 2021 

BABY DANCE pro rodiče s dětmi  

9.00-10.00hodin - Komunitním centru PUNTÍK 

Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance a zábavy. V ceně 70kč je taneční lekce a dvouhodinový vstup do herničky. 

Své místo si předem rezervuj na emailu: puntík@svcroznov.cz 

 

1.- 5. 2. 2021 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro ZŠ Zubří  

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro I.třídy ZŠ Zubří. Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 3. 2.  2021 (přesunuto z ledna) 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

17.00 - 19.00 hodin - SVČ Rožnov p.R. 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér atletiky. Věkové specifika, dlouhodobá koncepce, senzitivní 

období, pravidla sportovní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na přednášce, probíhá přihlášení 

na m.navarik@svcroznov.cz  

ČTVRTEK 4. 2. 2021 

STRETCH online lekce 

18.00 – 19.00 hodin 

vysíláme živě pro všechny děti, dospělé na FaceBook Skupině/dance crew H2BSB správné protažení/ flexibilita těla s 

lektorkou Veronikou Kolečkovou. Lekce je zdarma. 

8.2. – 28. 2. 2021 

PUTOVÁNÍ ZIMNÍM ROŽNOVEM 

Město Rožnov p. R. a jeho okolí 

Celoměsíční venkovní soutěžní akce pro děti i celé rodiny, která potrvá v měsíci únor. 

Je zaměřená především na trávení volného času venku, nebude nijak náročná, ale naopak ideální k poznávání našeho 

města, bude trochu vzdělávací, trochu pohybová. 8. 2. a poté každý druhý den odkryjeme na našich webovkách a 

facebooku vždy nové místo na mapě rožnova, na kterém vás bude čekat zadání. Vaše odpovědi na otázky nám budete 

průběžně zasílat 

Na mail: soutezime@svcroznov.cz. Celkem bude k dispozici 8.stanovišť. Na konci února z indicií, které vým vyplynou 

z odpovědí na jednotlivých stanovištích sestavíte heslo a to zašlete na uvedený mail. Zařadíme vás do losování o tři 

skvělé deskové hry pro celou rodinu. Malá odměna ale čeká na každého, kdo se dostane do cíle a úspěšně sestaví a 

zašle heslo. Více informace na www.svcrozov.cz, nebo mailu: m.valkova@svcroznov.cz. 

8. – 12. 2. 2021 (přesuuto z ledna) 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro MŠ 

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro MŠ Koryčanské Paseky, MŠ Střítež n. B. a Montessori školka Na Vlně.  

Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  

SOBOTA 6. 2. 2021 

TVOŘIVÉ dopoledne s EURONOU                        9.00-10.00hodin - Komunitním centru PUNTÍK   Přijďte si s námi 

vyrobit květináčky do kterých si nasadíme cibulku, kterou připravíme na Jarní rozkvět s univerzální tekutou vita 

esencí s obsahem enzymu a žížal. V ceně 70kč je výrobek a dvouhodinový vstup do herničky. Své místo si prosím 

předem rezervuj na emailu puntík@svcroznov.cz Těšíme se na Vás Váš Puntík tým! 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:soutezime@svcroznov.cz
http://www.svcrozov.cz/
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:puntík@svcroznov.cz
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STŘEDA 10. 2. 2021 
ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI 
14.00 – 16.30 hodin  –  ZŠ 5. Května – Velká tělocvična 

Tradiční  závody ve šplhu 

ČTVRTEK 11. 2. 2021  
HOUSE DANCE basics online lekce 18.00-19.00hodin 

vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky na FaceBook Skupině/dance crew H2BSB s naším 

lektorem Adamem Michlíkem. 

Tato lekce je zaměřena na taneční styl House dance/ jeho základní kroky. Tak neváhejte a pojďte si s námi “housík” 

zkusit zatancovat. Lekce je zdarma.  

ČTVRTEK 11. 2. 2021 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

SOBOTA 13. 2. 2021 

DEN SE PSY 

8.30 -  16.30 hodin – SVČ Rožnov p. R. 

Den se psí tématikou pro členy kynologického kroužku, jako náhrada za odpadlé lekce. 

Pro děti jsou nachystané hry, aktivity s Baffy a beseda s ukázkou psího spřežení. Strava bude zajištěna. 

Na akci je nutné se přihlásit do 8.2. na mail b.koprivova@svcroznov.cz 
 

PONDĚLÍ 15. 2. 2021 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

15. – 19. 2. 2021 (přesuuto z ledna) 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro MŠ 

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro MŠ Na Zahradách a MŠ Horní Paseky.  

Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  

PONDĚLÍ 15. 2. - NEDĚLE 28. 2.2021 

TURN UP/HIP HOP challenge 

online soutěž 

Soutěž je pro všechny, kteří si chtějí zimní dny zpestřit tancem. Nauč se podle videa tanec, který si pro všechny 

připravili naši H2BSB lektoři. Natoč se jak hip hopovou choreografii tancuješ a pošli video na e-mail 

Heart2beat@email. Následně lektoři taneční skupiny vyberou vítěze v různých věkových kategoriích. 

Vyhlášení proběhne v pondělí 1.3.2021. 

Těšíme se na Vaše videa!  

17. 2. – 30. 4. 2021 
WORKOUT STEZKA 

Probíhá na kopci Skalka u SVČ  

Určená pro naše děti a juniory - sportovce a nejen je, rozestavěná stanoviště jsou na kopci Skalka u SVČ, na cca 200m 

čtevečních. Je zde k dispozici celkem 9 míst se zadáním ke cvičení, celý únor, březen, duben, obměna zadání co dva 

týdny. Arch k zapisování výkonů je k dispozici na recepci SVČ. 

Více info p.solgovic@svcroznov.cz 

ČTVRTEK 18. 2.2021 

HIP HOP DANCE basics online lekce 

18.00 - 19.00 hodin 

vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky na FaceBook Skupině/dance crew H2BSB s naší 

zakladatelkou, lektorkou Erikou Rutar Černou. Lekce je zaměřena na základní kroky tanečního stylu Hip hop. 

Pojďte si s námi zatancovat. Lekce je zdarma.  

22. – 26. 2. 2021 (přesunuto ze začátku února a následně zrušeno, dle nařízení Vlády a MŠMT) 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro ZŠ Zubří  

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro I.třídy ZŠ Zubří. Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  

mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
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ČTVRTEK 25. 2. 2021 

WAACKing basics online lekce 

18.00- 19.00hodin 

vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky na FaceBook Skupině/dance crew H2BSB s naší 

lektorkou Magdalénou Válkovou. Waacking se řadí do funky stylu. Tato lekce bude zaměřena převážně na techniku 

rukou. Tak buď crazy a zkus WAACK s námi. Lekce je zdarma.  

ČTVRTEK 25. 2. 2021 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 26. 2. 2021 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Tři medvědi 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Klasická pohádka o třech medvědech a ztracené holčičce Máše 

 

PÁTEK - NEDĚLE 22. 2. – 28. 2. 2021  

VYKOUZLI ÚSMĚV - ONLINE 

Projekt, jehož cílem je zlepšit náladu milým citátem,vzkazem. Napiš pěkný vzkaz/citát na kousek papíru připiš 

#vykouzliusmev a dej někomu do schránky. 

 

 

STŘEDA 24. 2. 2021  
KYTAROVÝ STREAM 

17:00 hodin – ON-LINE 

Online akce nejen pro členy kytarového kroužku, ale také pro širokou veřejnost. Zahrajeme si pár známých a 

jednoduchých písniček, začínající kytaristé si mohou zahrát a zazpívat s námi. Poradíme jim kytarový doprovod, 

navedeme je, aby si mohli na kytaru zahrát během streamování ze svých domovů. 
 

 

 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 26. 3. 2021 

POHÁDKOVÝ PÁTEK –  

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

O popleteném pejskovi a chytré kočičce, kterak pekli dort 
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AKCE BŘEZEN 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
23.2. – 24. 3. 2021 

VELIKONOČNÍ POHLEDNICE 

Tvořivá aktivita pro všechny děti, které rády malují. Úkolem je namalovat nebo vyrobit jarní, velikonoční pohlednici, 

kterou můžete doplnit krátkým veršem či přáním. Pohlednice poté předáme a uděláme radost seniorům v místním 

Domově pro seniory, které jistě milé jarní pozdravení potěší. Vaše výtvory, pohlednice nám doneste do SVČ  

nejpozději do 24. 3. a my vá odměníme malým dárkem. Těšíme se na jarní pozdravy a na to, jakou udělají radost 

babičkám a dědečkům. Více info: j.krenkova@svcroznovlcz  

 

PONDĚLÍ 1. 3. 2021 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S NÁZVEM: „Co dělám nejraději?“ 

Již tradiční výtvárná soutěž, tentokrát pod názvem  „Co dělám nejraději?“ 

Soutěž je pro všechny děti od MŠ po SŠ. Maximální formát papíru je A2. Techniky libovolné kresba, malba, grafika. 

Práce prosím odevzdávejte na recepci nebo do schránky SVČ do 30. 4. 2021 

 

1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 

VYDEJ SE HLEDAT PERLU! 

Terénní hra – probíhá v Rožnově p.R. 

Dobrodružná hra za pomocí QR kodů, děti ale i dospělí se mohou vžít do role dobrodruhů a vydat se najít perlu. 

Startovat můžete u SVČ / hlavní plakát k akci je umístěn všetně QR kodu na nástěnce před vchodem. Více info: 

p.solgovic@svcroznov.cz  

 

10. 2. – 12. 3. 2021 

VYRÁBÍME BUDKU PRO PTÁČKY 

Tvořivá soutěž pro jednotlivce, rodiny, zájmové skupiny, kolektivy. Vyrob, yytvoř ptačí budku jakoukoliv technikou. 

Můžeš použít libovolný materiál. Fotografie budky i se jménem (případně fotkou autora) nám zasílejte na mail: 

j.krenkova@svcroznov.cz a to nejpozději do 10.3. Následně potom 12. 3. vyhlásíme výsledky a fotografie zveřejníme 

na našich www a facebooku. Účastníky budeme oceňovat malým dárkem. 
 

1. – 5. 3. 2021 (zrušeno, viz anti-Covid opatření) 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro MŠ 

8:30 – 11:00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro MŠ Koryčanské Paseky, MŠ Střítež n. B. a Montessori školka Na Vlně.  

Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  
 

STŘEDA 3. 3. 2021 a 24. 3. 2021 

KERAMICKÉ VELIKONOČNÍ  TVOŘENÍ 

8.30 – 11.00 hodin  –  SVČ Rožnov p. R. 

Keramické tvoření pro MŠ 
 

 

 

17. 2. – 30. 4. 2021 (aktivní tři měsíce) 
WORKOUT STEZKA 

Přístupná veřejnosti na kopci Skalka u SVČ  

Určená pro děti a juniory - sportovce a nejen je, rozestavěná stanoviště jsou na kopci Skalka u SVČ, na cca 200m 

čtevečních. Je zde k dispozici celkem 9 míst se zadáním ke cvičení, celý únor, březen, duben, obměna zadání co dva 

týdny. Arch k zapisování výkonů je k dispozici na recepci SVČ.  

Více info: p.solgovic@svcroznov.cz 

 

5. 3. – 31. 3. 2021 

HLEDÁNÍ VAJÍČEK  

Terénní akce - prbíhá v lokalitě Prostřední Bečva 

Hraje celá rodina. Najdi alespoň 3 místa, vyfoť se se zafoliovanýma kraslicema a foto nám zašli na mail: 

j.krenkova@svcroznov.cz . Můžeš hledat v místech: Adámky, Kněhyně kemp, HOTEL Kryštof, Bacov, Na Nové-

SPORT ART – vše v lokalitě Prostřední Bečva. Na stanovištích najdeš kromě foliových kraslic také kvíz k vyřešení, 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:j.krenkova@svcroznovlcz
mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
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po zaslání fotky a odpovědi na kvíz se dostaneš do slosování o deskovou hru pro celou rodinu. Soutěž končí a 

vylosovává se 31.3. 2021 

 

ČTVRTEK 4. 3. 2021 

LITEFEET 

18:00 – 19:00 hodin – on-line 

Basics class vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky na Facebook skupině Dance crew 

H2BSB s naší lektorkou Veronikou Morávkovou. Tato lekce je zaměřena na základní kroky jednoho 

nejpopulárnějšího tanečního stylu, který vychází z  Hip Hopu. Pojď si s námi zatancovat! Lekce je zdarma. 

SOBOTA 6. 3. 2021 (přesunuto z února) 

TVOŘIVÉ dopoledne s EURONOU                          9.00 - 10.00 hodin - Komunitním centru PUNTÍK   Přijďte si s 

námi vyrobit květináčky do kterých si nasadíme cibulku, kterou připravíme na Jarní rozkvět s univerzální tekutou 

vita esencí s obsahem enzymu a žížal. V ceně 70kč je výrobek a dvouhodinový vstup do herničky. Své místo si prosím 

předem rezervuj na emailu: puntík@svcroznov.cz Těšíme se na Vás Váš Puntík tým! 

8.3. – 30. 4. 2021 (BŘEZEN  1., 2. ETAPA) 
Etapová terénní hra PROJDI SE ZA POHÁDKOU 

Probíhá v Rožnově p. R. a přilehlém okolí 

Terénní hra PROJDI SE ZA POHÁDKOU se zkládá celkem ze 3. ETAP, které postupně zveřejňujeme na 

www.svcroznov.cz, facebooku a instagramu a budou všechny k dispozici po celý měsíc březen a duben. ETAPU 1. 

„Přes sedmero vrchů“ v blízkém okolí Rožnova máme již za sebou. Navazuje na ni ETAPA 2. „ Přes sedmero 

potoků“. Stanoviště jednotlivých etap na sebe nijak nanavazují, můžeš si je projít libovolně, bavit se zadanými úkoly, 

hrami, spoznávat, plnit si zadání. Po 22. 3. si s orazítkovanými kartičkami můžete u nás v SVČ vyzvednou malou 

odměnu za splnění 1. ETAPY. Všechny informace k této akci jsou pravidelně aktualizovány na facebooku i webových 

stránkách. Více info: m.valkova@svcroznov.cz , v.kejharova@svcroznov.cz  

8. – 12 3. 2021  

JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SVČ KROUŽKŮ (zrušeno, viz anti-Covid opatření) 

Den a přesný čas dle harmonogramu a rozpisu – SVČ Rožnov p.R. a venkovní sportoviště 

Pro děti z našich zájmových kroužků jsme na dobu jarních prázdnin připravili celou řadu soustředění a lekcí. O 

každém konkrétní soustředění vás předem informují vedoucí kroužku, kteří vám v mailu zašlou přesný datum, čas 

konání a další upřesňující informace. Pro více info kontaktujte svého vedoucího kroužku. Akce se bude konat za 

předpokladu, že bude v SVČ znovu obnoven provoz dle nařízení Vlády ČR a MŠMT. 

 

BŘEZEN 2021 (datum bude zveřejněno až to epid. situace dovolí) 

DEN SE PSY 

8:30 – 15:30 hodin 

Den, ve kterém si členové kynologického kroužku zahrají různé hry, dozví se něco více ze světa psů a také uvidí 

ukázku psího spřežení. Na akci je nutno se online přihlásit na www.svcroznov.cz 

 

PONDĚLÍ 8. 3. 2021 

LADIES DANCE  

18:00 – 19:00 hodin – on-line 

Tato basics online class  je věnována všem ženám k MDŽ. Vysíláme živě na Facebook skupině/dance crew H2BSB s 

naší zakladatelkou, lektorkou Erikou Rutar Černou. Lekce je pro každou ženu bez ohledu na taneční zkušenosti a je 

zcela zdarma. Pojďme společně oslavit MDŽ ! 

 

ÚTERÝ 9. 3. - PÁTEK 9. 4. 2021 

MY STORY ABOUT DANCE  

Tato nová výzva se týka úplně všech dětí, juniorů, dospěláků, také i neaktivních tanečníků. Každý z nás určitě někdy 

tancoval. Je jedno jak a jaký styl. Důležitý je ten prožitek - pocit, který v nás TANEC zanechává. Vzpomeň si při jaké 

příležistosti jsi si parádně trsnul/a a napiš nám svůj příběh. (svatba, festival, párty,rožnovské slavnosti v 

muzeu)Těšíme se na Vaše příběhy. Až bude ta Tvá správná chvíle, napiš a pošli. Text může zůstat anonymní. Své 

dopisy pro nás H2BSB fam nechávejte prosím ve schránce na dveřích SVČ. Mailíky posílejte na: 

heart2beat@email.cz 

 

ÚTERÝ 16. 3. 2021 (přesunuto z února) 

BABY DANCE pro rodiče s dětmi  

9.00-10.00 hodin - Komunitním centru PUNTÍK 

Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance a zábavy. V ceně 70kč je taneční lekce a dvouhodinový vstup do herničky. 

Své místo si předem rezervuj na emailu: puntík@svcroznov.cz 

 

ČTVRTEK 18.3. 2021 

VOGUE  

18:00 – 19:00 hodin – on-line 

mailto:puntík@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:v.kejharova@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:heart2beat@email.cz
mailto:puntík@svcroznov.cz
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Basics class vysíláme živě pro všechny tanečníky i NEtanečníky na Facebook skupině Dance crew H2BSB s naší 
lektorkou Sofií Elen Pospíšilovou. Tento taneční styl uvítají především dámy, ale pozor na mužích vypadá taky 

úžasně. Pojď si s námi VOGUE zkusit zatancovat! Lekce je zdarma. 
 

15. – 19. 3. 2021 (zrušeno, viz anti-Covid opatření) 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro MŠ 

8.30 - 11.00 hodin SKI areál Sachova studánka 

Týdenní výukový lyžařský kurz pro MŠ Na Zahradách, MŠ Horní Paseky.  

Kontaktní email.: m.valkova@svcroznov.cz  

 

NEDĚLE 21. 3. 2021 

BAFFY MÁ NAROZENINY! 

Určitě už znáte fenku Baffy, která pracuje v SVČ. 

Od začátku března si můžete zdarma na recepci SVČ vyzvednout recept a formičky s motivy pejsků. Doma si můžete 

upéct sušenky a udělat si malou oslavu. Nezapomeňte si k tomu obléct každou ponožku jinou. Ptáte se proč? Zkuste to 

zjistit a vaši odpověď zároveň s fotografií domácích sušenek pošlete na mail: 

b.koprivova@svcroznov.cz , do předmětu napište: „BAFFY MÁ NAROZENINY.“ Můžete vyhrát malou cenu. 

 

22.3. – 16. 4. 2021 

STREET DANCE SPRING freesyle výzva 

Jaro nám klepe na dveře a naše tneční skupina H2B&SB přináší novou Freestyle výzvu. Stačí, když natočíte krátké 

video (max 1 minuta) jak tanuješ na svůj oblíbený song nebo oblíbenou hurdbu. Na tvé video se těšíme na mailu: 

heart2beat@email.cz , do  

16. 4. Je to easy, tak si pojď vytancovat malé překvapení! 

 

STŘEDA 24. 3. 2021 (přesunuto z února) 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

17.00 - 19.00 hodin – sál SVČ Rožnov p.R. 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér atletiky. Věkové specifika, dlouhodobá koncepce, senzitivní 

období, pravidla sportovní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na přednášce, probíhá přihlášení 

na m.navarik@svcroznov.cz  
 

STŘEDA 24. 3. 2021 

ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI 

14.00 – 16.30 hodin  ZŠ 5. Května – Velká tělocvična 

Tradiční  závody ve šplhu. Akce se koná, pokud to epidemiologická situace umožní a bude možno využít sportoviště. 

 

ČTVRTEK 25. 3. 2021 

VOGUE  

18:00 – 19:00 hodin – on-line 

Basic online class, který se tancuje právě na RnB hudbu. RnB je zkratka anglického výrazu Rhytm and Blues. 

Choreografie tanečního stylu R’n'B se tvoří převážně na slova/text písně než na na rytmus a beaty, jak je např. 

typické pro Hip Hop. Vysíláme živě pro všechny tanečníky i NEtanečníky na Facebook Skupině Dance crew H2BSB s 

naší lektorkou Julií Poláškovou. Tak neváhejte a pojď si s námi zkusit zatancovat. Lekce je zdarma.  

 

 

Připravujeme: 

 

ČTVRTEK 1. 4. 2021 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

7.30 -  15.30 hodin – SVČ Rožnov p. R. 

S dětmi si upleteme velikonoční košík z pediku a namalujeme vajíčka,zahrajeme si hru ,,Velikonoční zajíček“ 

Cena 200,-Kč za dítě (materiál, svačina, pitný režim, oběd). Na akci je nutné se přihlásit do 26.3. na mail: 

j.krenkova@svcroznov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:b.koprivova@svcroznov.cz
mailto:heart2beat@email.cz
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AKCE DUBEN 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 

ČTVRTEK 1. 4. 2021 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

7:30 - 15:30 hodin – SVČ Rožnov p. R. 

S dětmi si upleteme velikonoční košík z pediku a namalujeme vajíčka,zahrajeme si hru ,,Velikonoční zajíček“ 

Cena 200,- Kč za dítě (materiál, svačina, pitný režim, oběd). Na akci je nutné se přihlásit na mail: 

j.krenkova@svcroznov.cz 

 
PONDĚLÍ 1. 3. – 30. 4. 2021 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S NÁZVEM: „Co dělám nejraději?“ 

Již tradiční výtvárná soutěž, tentokrát pod názvem  „Co dělám nejraději?“  

Soutěž je pro všechny děti od MŠ po SŠ. Maximální formát papíru je A2. Techniky libovolné kresba, malba, grafika. 

Práce prosím odevzdávejte na recepci nebo do schránky SVČ do 30. 4. 2021 
 

17. 2. – 30. 4. 2021 
WORKOUT STEZKA 

Přístupná veřejnosti na kopci Skalka u SVČ  

Určená pro děti a juniory - sportovce a nejen je, rozestavěná stanoviště jsou na kopci Skalka u SVČ, na cca 200m 

čtevečních. Je zde k dispozici celkem 9 míst se zadáním ke cvičení, celý únor, březen, duben, obměna zadání co dva 

týdny. Arch k zapisování výkonů je k dispozici na recepci SVČ.  

Více info: p.solgovic@svcroznov.cz 

 
9. 3. - 9. 4. 2021 

MY STORY ABOUT DANCE – napiš svůj příběh 

Tato naše nová výzva je určena a týká se úplně každého. Každý z nás určitě někdy tancoval. Je jedno jak a jaký styl. 

Důležitý je ten prožitek - pocit, který v nás TANEC zanechává. Vzpomeň si při jaké příležistosti jsi si parádně 

trsnul/a a napiš nám svůj příběh (svatba, festival, párty, Rožnovské slavnosti, aj.). Na Vaše příběhy se moc těšíme. 

Text může zůstat anonymní. Své dopisy pro nás H2BSB nechávejte ve schránce na dveřích SVČ.  

Maily posílejte na: heart2beat@email.cz  

 
ÚTERÝ 6. 4  – 30. 4. 2021 

PROLETÍME SE V DUBNU PO HORNÍ BEČVĚ  

Hraje celá rodina. S dětmi navštivte místa na Horní Bečvě: Hluboká, Bobišek, Liští, Kobylská, Přehrada, vyfoťte se 

aspoň na 3 místech, zašlete foto na e-mail: j.krenkova@svcroznov.cz, dostaneš jednoduchý kvíz, po zaslání odpovědi 

budeš ve slosování o deskovou hru pro celou rodinu! 

 
ČTVRTEK 8. 4. 2021 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18:00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

DUBEN 
JARNÍ TVOŘENÍ S KERAMICKOU HLÍNOU 

Vyrábíme z keramické hlíny, určeno pro děti MŠ. 

 
ČTVRTEK 8.4. 2021 

18:00 - 19:00 hodin – on-line na FCB skupině Dance crew H2BSB 

HIP HOP basics on-line class vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky. Tentokrát s lektorkou 

Veronikou Kolečkovou. Tato lekce je zaměřena na základní kroky tanečního stylu Hip Hop. Lekce je zdarma. 

 
8.3. – 30. 4. 2021 
Etapová terénní hra PROJDI SE ZA POHÁDKOU 

Probíhá v Rožnově p. R. a přilehlém okolí 

Terénní hra PROJDI SE ZA POHÁDKOU se zkládá celkem ze 3. ETAP, které postupně zveřejňujeme na 

www.svcroznov.cz, facebooku a instagramu a budou všechny k dispozici po celý měsíc březen a duben. ETAPU 1. 

„Přes sedmero vrchů“ v blízkém okolí Rožnova máme již za sebou. Navazuje na ni ETAPA 2. „ Přes sedmero potoků“ 

a ve druhé polovině dubna pak ETAPA 3., která se zaměří na studánky a propojí se Dny Země. 

Stanoviště jednotlivých etap na sebe nijak nanavazují, můžeš si je projít libovolně. Všechny informace k této akci jsou 

pravidelně aktualizovány na facebooku i webových stránkách. 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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STŘEDA 7. 4. 2021  

KYTAROVÝ STREAM 

17:00 hodin - on-line stream na našem YouTube 

Vysílání je nejen pro členy kytarového kroužku. Opět si zahrajeme jednoduché písně, vysvětlíme vám rytmus, 

zopakujeme potřebné akordy. Můžete si zahrát s námi, nebo si nás pustit jako doprovod při žehlení nebo umývání 

oken.   

 
PONDĚLÍ  12. 4. 2021 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15:30 – 19:30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 
STŘEDA 14. 4. 2021  

DOMÁCÍ MAZLÍČČI / radost i zodpovědnost 

17:00 hodin – on-line na našem YouTube 

Už nějakou dobu přemýšlíte, že svým dětem pořídíte nějakého chlupáčka, ale nevíte, které zvířátko vybrat? V 

komentované prezentaci se dozvíte nejrůznější informace o křečcích, morčatech, králících nebo papoušcích. Dozvíte 

se, jak dlouho se jednotlivé druhy dožívají, čím se krmí, co potřebují a také vám poradíme, jak se společně s dětmi na 

příchod zvířátka připravit.  

 
ČTVRTEK 15.4. 2021   

18:00 – 19:00 hodin – on-line na FCB skupině Dance crew H2BSB 

DANCEHALL basic online class vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky, tentokrát s 

lektorem Adamem Michlíkem. 

Tato lekce je zaměřena na taneční styl dancehall/jeho základní kroky. Tak neváhejte a pojď si s námi zkusit 

zatancovat.Lekce je zdarma.  
 

SOBOTA 17. 4. 2021 
PŘESPOLNÍ BĚH 

8:00 – 14:00 hodin  –  Rožnov p. R., park 

Přespolní běh pro děti MŠ a ZŠ 
 
 

 

PONDĚLÍ 19. 4. - PÁTEK  23. 4. 2021 

DNY ZEMĚ 

Čeká nás již tradiční oslava dne Země, která letos proběhne trochu netradičně. Společně s městem Rožnov jsem se 

rozhodli vytvořit zajímavý program tak, aby se mohl realizovat i v době pandemie. 

Mateřské školy se mohou zapojit do úklidu rožnovské přírody spolu s pedagogy SVČ, kteří si pro děti nachystali 

ekologickou hru do terénu. V pátek 23. 4. na ně bude čekat popelářské auto před altánem v parku. Z důvodu 

pandemie bude nutné si na akci „popelářské auto“ rezervovat místo, informace, kde bude možné rezervaci provést 

bude zveřejněná na hlavním plakátu. 

Všechny děti, rodiče, prarodiče se mohou zapojit do otevírání  a čištění studánek, kde na děti bude čekat malé 

překvapení. Tato aktivite bude úzce souviset se 3. ETAPOU naší terénní hry. 

Milovníci zvířátek si mohou pustit reportáž o zvířatech, které žijou v CHKO Beskydy.  

Zároveň prosíme všechny přátelé přírody, aby využili naší výzvy a zapojili se do úklidu zelených ploch v Rožnově.  

Pytle na úklid si můžete vyzvednout v SVČ. Všechny detailní informace budou zveřejněny na www.svcroznov.cz  
 
ČTVRTEK 22.4.2021 

18:00 -19:00 hodin – on-line na FCB skupině Dance crew H2BSB 

HOUSE DANCE basics online class vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky. Tato lekce bude 

s naší lektorkou Erikou Rutar Černou. Lekce je zaměřena na základní kroky tanečního stylu House dance. Tak 

neváhej a pojď si s námi zatancovat. Lekce je zdarma.  

 
ČTVRTEK 22. 4. 2021 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18:00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 23. 4. 2021 

POHÁDKOVÝ PÁTEK –  Kobylka Žanda 

17:00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Otevírání jara. Nahlédneme do tajů hmyzu na louce. Vývojové stádium mravence předvedou děti z MŠ nonverbální formou. 

 

PONDĚLÍ 26. 4. 2021 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15:30 – 19:30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 
ÚTERÝ 27. 4. 2021  

http://www.svcroznov.cz/
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MEZINÁRODNÍ DEN TANCE  

15:00 – 17:00 hodin - SVČ sál  

Pojďme společně oslavit Den tance tancem! Jsou zváni všichni příznivci tance – děti i dospělí, holky i kluci. Budete se 

moct naučit jednoduchou krátkou choreografii, kterou si poté všichni společně zatancujeme. Nebude chybět 

vystoupení taneční skupiny Heart2Beat a Static Breakers.  

 
STŘEDA 28. 4. 2021  

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

17:00 – 19:00 hodin – sál SVČ Rožnov p. R. 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér atletiky. Věkové specifika, dlouhodobá koncepce, senzitivní 

období, pravidla sportovní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na přednášce, probíhá přihlášení 

na m.navarik@svcroznov.cz   

 

Akce, které nejsou on-line, domácího nebo terénního charakteru se budou konat pouze v případě, že to 

epidemiologická situace a s ní související nařízení Vlády ČR a MŠMT dovolí. Sledujte, prosím, naše www a facebook. 
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AKCE KVĚTEN 2021 
 

 

Středisko volného času Rožnov p. R. 

příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 
Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p. R. 

 
KVĚTEN 1. - 31. 5. 2021 

VÝZVA: NA VRCH, DOLŮ A KOLEM ROŽNOVA 

Terénní výzva související s měsíční akcí Dny zdraví aneb květnová zdravotní procházka určená široké veřejnosti 

Spolu s organizací Zdravé město Rožnov jsme připravili celoměsíční terénní výzvu, která bude zahrnovat 3 vrcholy pro nadšence 

pohybu, sportovce a 2 místa v blízkém okolí Rožnova, které budou přístupné i handicapovaným, seniorům, kočárkům. Hlavní 

myšlenkou je udělat si zdravotní – kondiční procházku, dojít do cíle, nasbírat 5 razítek (účastníci s pohybovým omezením 2 razítka) 

a po    31. 5. si vyzvednout svou cenu v SVČ. Pro dvě městské trasy budou po cestě parkem připravené úkoly, trasy na vrchy budou 

mít jednoduché pohybové zadání až na vrcholu. 

Kartičky pro umísťování razítek budou k vyzvednutí v SVČ     a také v INFOCENTRU na náměstí. Více informací na 

www.svcroznov, facebooku, mail: m.valkova@svcroznov.cz  

 

KVĚTEN 1. - 31. 5. 2021 

WORKOUT VÝZVA 

Město, park, přilehlé okolí - Rožnov p. R.  

Výzva pro děti i dospělé – udělej co největší počet opakování jednotlivých úkolů za daný čas.  

Více info: p.solgovic@svcroznov.cz  

 

KVĚTEN 1. – 31. 5. 2021 

ROŽNOVSKÝ SLAVÍČEK –  aneb zpívá celá rodina 

Online přehlídka zpěvaček a zpěváků. Více info na www.svcroznov.cz nebo mailu: j.trlica@svcroznov.cz  

 
KVĚTEN 3. 5. 2021 – 4. 6. 2021 

BÁ-SNĚNÍ 

Soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol. Úkolem je vytvořit autorskou báseň. Soutěž probíhá v různých věkových 

kategoriích, propozice jsou uvedeny na plákátku. Vyhodnocení proběhne koncem měsíce června a vybrané práce budou oceněny.   

Více info: b.koprivova@svcroznov.cz  

 
STŘEDA  5. 5. / 12. 5. 2021 

KERAMICKÉ  TVOŘENÍ 

8.30 – 11.00 hodin  –  SVČ Rožnov p. R. 

S dětmi si vyrobíme  keramický dárek pro maminku 

Keramické tvoření pro MŠ 

 

ČTVRTEK 6. 5. / 13. 5. / 20. 5. / 27. 5. 2021 

HEART2BEAT lekce pro veřejnost 

18.00 -19.00 hodin – on-line na FCB skupině Dance crew H2BSB 

Vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky.                   i NEtanečníky na facebook skupině/dance crew H2BSB s  našimi 

lektory: Veve, Ersi, Adamem, Julií.Tyto lekce jsou zaměřeny na strečink a street dance (hip hop, dancehall, R’n’B‘). Neváhejte a 

pojďte se s námi protáhnout                     a zatancovat si. Lekce jsou zdarma. 

 

STŘEDA 12. 5. 2021 

17.00 hodin – sál SVČ Rožnov p. R. 

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

V sále SVČ proběhne ocenění autorů vybraných prací výtvarné soutěže na téma: „Co dělám nejraději?“  

Všechny práce si pak můžete prohlédnout na chodbách SVČ. 

 

 

ČTVRTEK 6. 5. a 20. 5. 2021 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
Vždy v 18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

STŘEDA 12. 5. 2021  

DO FORMY ! 

17.00 hodin – atletické hřiště Dany Zátopkové  

Kruhový trénink je určený pro dospělé. Trénink pod vedením Veroniky Kolečkové. Přijď si dát do těla na čerstvém vzduchu! Tvé 

tělo Ti poděkuje. Trénink je zahrnutý do akce DNY ZDRAVÍ. Počet míst je omezen. Přihlašování a více informací na mailu:  

v.koleckova@svcroznov.cz  

STŘEDA 19. 5. 2021  

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

mailto:svc@svcroznov.cz
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17.00 – 19.00 hodin – KC PUNTÍK – Láz, Rožnov p. R. 

Přednáška je zahrnuta do akce Zdravé město Rožnov DNY ZDRAVÍ aneb květnová zdravotní procházka. 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér atletiky. Věková specifika, dlouhodobá koncepce, senzitivní období, pravidla 

sportovní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na přednášce probíhá přihlášení na m.navarik@svcroznov.cz    

  

ČTVRTEK 20. 5. 2021 

PLETENÍ KOŠÍKU Z PEDIGU 

15.30 - 17.30 hodin – SVČ Rožnov p. R. 

S dětmi si upleteme košík z pedigu. Cena 150,- Kč za dítě (materiál, pomůcky na pletení zapůjčíme). Na akci je nutné se přihlásit do 

16. 5. na mail: j.krenkova@svcroznov.cz 

 

SOBOTA 22. 5. 2021 
PŘESPOLNÍ BĚH 

8.00 – 14.00 hodin  –  Rožnov p. R., park 

Přespolní běh pro děti MŠ a ZŠ. Tato sportovní událost je zahrnuta do akce Zdravé město Rožnov DNY ZDRAVÍ aneb květnová 

zdravotní procházka.  

Více info: p.solgovic@svcroznov.cz, registrace na místě nebo předem na uvedený mail. 

 

STŘEDA 26. 5. 2021  

JOGÍNCI 

V dopoledních hodinách – park u altánku Rožnov p. R. 

Jóga pro děti hravou formou. Určeno pro MŠ a děti ve věku 3 - 7 let. Zahrajeme si na čmeláky, kočky, psy a hady a přitom 

protáhneme svá těla. Lekci vede Veronika Kolečková. Cvičení je zahrnuto do akce DNY ZDRAVÍ. Přihlašování a více informací na 

mailu: v.koleckova@svcroznov.cz  

 

PÁTEK 28. 5. 2021 

POHÁDKOVÝ PÁTEK –  Jak pejsek s kočičkou pekli dort 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

O popleteném pejskovi a chytré kočičce jak pekli dort 

 
PONDĚLÍ 31. 5. 2021 

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

13.00 – 18.00 hodin  - Rožnov p. R. 

Závody pro děti ZŠ a MŠ – 4 disciplíny atletiky (běh, sprint, skok a hod). Více info: p.solgovic@svcronov.cz  

 

Akce, které nejsou on-line, domácího nebo terénního charakteru, se budou konat pouze v případě, že to epidemiologická situace a 

s ní související nařízení Vlády ČR a MŠMT dovolí. Sledujte, prosím, naše www a facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.navarik@svcroznov.cz
mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
mailto:v.koleckova@svcroznov.cz
mailto:p.solgovic@svcronov.cz


 Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021 / Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  
 

Str. 42 
 

AKCE ČERVEN 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 
ÚTERÝ 1. 6. 2021 

OD 9:00 HODIN – KC PUNTÍK, OD Láz 

Srdečně vás zveme na Slavnostní otevření, které se uskuteční 1. 6. 2021. Během tohoto dne bude v KC Puntík 

připraven i program v časových blocích. Kapacita bude díky epidemiologickým opatřením ještě omezena, informujte 

se na www.centrumpuntik.cz nebo mailem či telefonicky. Těšíme se na návštěvu! Těšíme se i na nové aktivity pro malé 

děti a jejich rodiče, které KC PUNTÍK bude nabízet! Více info na: www.svcroznov.cz, puntik@svcroznov.cz  

STŘEDA 2. 6. 2021 

13:00 – 15:00 hodin 

Canisterapie pro školní družinu Pod Skalkou 

Děti se setkají s pejskem Baffy a spolu si zahrají různé hry a aktivity pro rozvoj komunikačních dovedností, 

pohybových schopností a provázání sociálních vztahů ve skupině  

 

SOBOTA  5. 6. 2021  

DĚTSKÝ DEN se SVČ (zrušeno – covid opatření, náhr. termín v září) 

9:00 – 13:00 hodin  –  U altánku v parku Rožnov p. R. 

Hravé dopoledne pro děti a jejich blízké a rodiny. Čekají vás hry, soutěže, tvoření, sportovní, soutěžní koutek, tanec, 

ukázka techniky a činnost Městské policie a HZS. Akce se bude konat za respektování aktuálních epidemiolocických 

nařízeních Vlády ČR a MŠMT. O detailech vás budeme informovat na www.svcroznov.cz  a facebooku, sledujte naše 

stránky. Za nepříznivého počasí se akce nekoná 

ÚTERÝ 8. 6. 2021 

8:00 – 11:00 - SVČ RpR  

Výukový program pro MŠ Horní Paseky – taneční a keramické tvoření, více info u: j.krenkova@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 9. 6. 2021 

8:00 – 13:00 hodin 

Výukový program pro ZŠ Tyršovo nábřeží 

Spolu s dětma se vypravíme do ZOO Ostrava, kde se děti dozvědí spoustu zajímavostí ze světa afrických zvířat. Také 

si zahrají pohybové hry a vytvoří zvířecí rodiny. Mohou si také osvojit fotografování a vyzkoušejí si práci 

s fotoaparátem.  

 

ČTVRTEK 10. 6. 2021 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

9:00 – 11:00 hodin - SVČ  

Výukový program pro ZŠ Tyršovo nábřeží. 

Příprava pomazánek z tvarohu, ukázka společného  stolování ochutnávka vyrobených jídel, kontaktní mail: 

v.kejharova@svcroznov.cz   

 

PÁTEK 11. 6. 2021 

ROZHÝBEJME ROŽNOV propojíme s MEZIGENERAČNÍ OLYMPIÁDOU 

15:00 – 18:00 hodin náměstí T.G.M. Rožnov p. R. 

Naše tradiční červnová sportovně pohybová akce v centru města je určená pro děti všeho věku, rodiny s dětmi a 

tentokrát chceme ve větší íře zapojit i naše seniory. Letos propojíme Rozhýbejme Rožnov s akcí MEZIGENERAČNÍ 

OLYMPIÁDA, kterou spolupořádáme s městskou orgnizací Zdravéměsto město Rožnov pod Radhoštěm a MA21. 

Bude zaměřena na mezigenerační propojení, bude nabízet celou řadu aktivit na téměř 30 stanovištích jak pro seniory 

tak pro děti MŠ, ZŠ, rodiny s dětmi a celou širokou veřejnost. Veškeré informace u: m.valkova@svcroznov.cz nebo na 

webových stránkách www.svcroznov.cz, www.roznov.cz, na sociálních sítích, v mailech i formou plakátů ve veřejném 

prostoru 

IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ Koryčasnké Paseky 

14. – 18. 6. 2021 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
http://www.centrumpuntik.cz/?fbclid=IwAR0TIxm9xZyf9SsUijIUKerUi9jtkDlyZIizbZiRbkPjl07Rup4mW2Mepp4
http://www.svcroznov.cz/
mailto:puntik@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
mailto:v.kejharova@svcroznov.cz
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Jarní sezona. Výukový program určených pro rožnovké mateřské školky. Nutná registrace předem na: 

m.valkova@svcroznov.cz  

 

ÚTERÝ 15. 6. 2021 

VEŘEJNÉ ATLETICKÉ ZÁVODY 

13:00 – 18:00 hodin - hřiště Dany Zátopkové Rožnov 

Závody pro děti ZŠ a MŠ – 4 disciplíny atletiky (běh, sprint, skok a hod) 

 

STŘEDA 16. 6. 2021 

TVOŘENÍ S KERAMICKOU HLÍNOU TANCOVÁNÍ H2BSB  

8:30 – 11:30 hodin – SVČ - keramická dílna, taneční sál 

Vyrábíme z keramické hlíny dárky pro radost  i pro sebe, tancujeme street dance choreografii.  

Určeno pro děti MŠ Na Vlně. 

 

STŘEDA 16. 6. 2021 

8:00 – 12:00 hodin 

Výukový program STROMY naše budoucnost. 

Společně s dětma se vypravíme do přirody a to na Pustevny. 

Děti se naučí zákadní rozdělení stromů a keřů. Naučí se poznávat nejznámnější druhy stromů a také se dozvědí, co 

všechno se dá vyrobit ze dřeva. 

 

STŘEDA 16. 6. 2021 

13:00 – 15:00 hodin 

Canisterapie pro druhou třídu ZŠ Pod Skalkou 

Děti se setkají s pejskem Baffy a spolu si zahrají různé hry a aktivity pro rozvoj komunikačních dovedností, 

pohybových schopností a provázání sociálních vztahů ve skupině  

 

 

 

PÁTEK 18. 6. 2021 

18:30 – 21:00 hodin 

STEZKA ODVAHY 

Akce pro děti z přírodovědných a kynologických kroužků. Akce začne společným táborákem a pohybovýma hrama. 

Na závěr si děti projdou strašidelnou stezku a po splnění úkolů se dostanou do cíle. 

 

SOBOTA 19. 6. 2021 

TVOŘIVÉ dopoledne s EURONOU (zrušeno-náhr.termín) 

9:00  – 11:00 hodin - Komunitním centru PUNTÍK   Přijďte si s námi vyrobit květináčky do kterých si nasadíme letní 

kytičky! Květináčky budou na téma – „podmořský svět“ – ozdobíme je kamínky a mušličkami. V ceně 70 Kč je 

výrobek a dvouhodinový vstup do herničky. Své místo si prosím předem rezervuj na emailu puntík@svcroznov.cz  

 

SOBOTA, NEDĚLE 19. a 20. 6. 2021 

KRUŽBERK – lezení  

Celodenní akce pořádaná pro děti z lezeckého oddílu jejich a rodiče. Spolu s lezeckými instruktory si vyzkoušíme 

v terénu lezecké základy, techniky jištění, vázání uzlů. Rozloučení se sezonou. Veškeré informace v mailu: 

m.valkova@svcroznov.cz  

 

SOBOTA 19. 6. 2021 

SLOW DOWN (pro nízkou účast-zrušeno) 

19:00 – 20:00 hodin – taneční sál H2B SB v SVČ 

Kdy naposled jsi se zastavil/a, odložila mobil a veškeré myšlenky a vnímala jsi pouze své tělo a to jak se cítíš? 

Dopřej si hodinku protažení a uvolnění  

KAPACITA MÍST OMEZENA!!  

 

IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ 1. máje 1153 

21. – 25. 6. 2021 

Jarní sezona. Výukový program určených pro rožnovké mateřské školky. Nutná registrace předem na: 

m.valkova@svcroznov.cz  

 

PONDĚLÍ 21. 6. 2021  

TANEC ZA POHÁDKOU 

16:00 – 17:00 hodin taneční sál nebo terasa Brillovka 

„Rozloučení“ se s taneční sezonou pro naše mini tanečníky. Setkání bude ve stylu – pohádkové shromáždění.  Děti by 

měly přijít v kostýmu postavičky z pohádky. Pro každou skupinu dětí si lektoři připraví summer taneční vazbu, 

kterou se děti naučí a budou ji tancovat celé léto 

 

PONDĚLÍ 21. 6. 2021, ÚTERÝ 22. 6. 2021 a PÁTEK 25. 6. 2021 

mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:puntík@svcroznov.cz
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
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OVOCNÉ ŘÁDĚNÍ  

14:00 – 15:00 hodin – taneční sál nebo terasa Brillovka 

„Rozloučení“ se s taneční sezonou pro děti. Setkání bude ve stylu – měj na sobě něco ve spojitosti s ovocem. Pro 

každou skupinu dětí si lektoři připraví summer taneční vazbu, kterou se děti naučí a budou ji tancovat celé léto 

 

PONDĚLÍ 21. 6. 2021  

MILENIUM DANCE 

15:00 – 16:00 hodin 

„Rozloučení“ se s taneční sezonou pro juniory. Setkání bude ve stylu – hity a móda milénia. Pro každou skupinu dětí 

si lektoři připraví summer taneční vazbu, kterou se děti naučí a budou ji tancovat celé léto. 

 

ÚTERÝ 22. 6. 2021 

BABY DANCE pro rodiče s dětmi  

9:00-10:00 hodin - Komunitním centru PUNTÍK 

Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance a zábavy. V ceně 70kč je taneční lekce a dvouhodinový vstup do herničky. 

Své místo si předem rezervuj na emailu: puntík@svcroznov.cz 

 

STŘEDA 23. 6.  2021 

BÁ-SNĚNÍ - vyhodnocení 

19:00 hodin – on-line 

Vyhodnocení vybraných a oceněných prací. Proběhne online na YouTube kanálu SVČ. Ceny si účastníci nebo učitelé 

za celý kolektiv můžou vyzvednout od středy 23.6. v odpoledních hodinách na recepci SVČ. 

 

STŘEDA 23. 6.2021 

H2B SB prezentace činnosti 

19:00 – 21:00 hodin – stadion Vlašské Meziříčí 

Prezentace činnosti H2BSB na akci Celorepulikové sportoví hry pro ZŠ a SŠ sluchově postižených  

 

PÁTEK 25. 6. 2021 

H2B SB prezentace činnosti 

14:00 – 16:00 hodin – areál ZŠ a SŠ pro sluchově pstižené Valašské Meziříčí 

Prezentace činnosti H2BSB, výuka streetdance pro účastníky akce celorepublikové sportovní dny  

 

PÁTEK 25. 6. 2021 

90-TKY 

16:00 – 19:00 hodin - SVČ taneční sál nebo terasa Brillovka 

„Rozloučení“ se s taneční sezonou. Setkání bude ve stylu – devadesátá léta. Hudba, tanec i outfit. Odpoledne plné 

tanečních her, krátká výuka choreografií, zábavně hry. Určeno pro tanečníky A skupin děti, junioři, hvk 

 

PÁTEK 25. 6. 2021 

ZÁVĚREČNÉ OPÉKÁNÍ S PEJSKY 

14:30 – 17:00 hodin  

Pátek patří společné procházce dětí se svými pejsky. Po cestě na děti čeká zábavný kvíz a na závěr táborák. 

Sraz ve 14:00 hod před zimním stadiónem, více info: b.koprovova@svcroznov.cz  

 

 

NEDĚLE 27. 6. 2021  

9:30 – 11:00 hodin – taneční sál H2BSB  

Taneční lekce s Ersi – Summer dance  

 

PONDĚLÍ 28. 6. 2021 

UKAŽ CO  UMÍŠ - ZÁVĚREČNÁ PŘEHLÍDKA JEŽDĚNÍ NA KONI S OPÉKÁNÍM 

16:00 – 19:00 hodin – JK - Prostřední Bečva 

Určeno pro děti z jezdecké školičky a přípravky Ukázka jízdy, vození sourozenců, rodičů, závěrečné posezení s 

opékáním. 

 

 

 

ÚTERÝ a STŘEDA 29., 30. 6. 2021 

SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

KORYČANSKÉ PASEKY – hřiště u SŠIEŘ 

V rámci Veřejného projednání Města Rožnov p. R. „KORYČANKY…. A jak dál?“ jsme připravili doprovodný 

program pro děti ……..???????? 

více info u: j.trlica@svcroznov.cz  

 

 

mailto:puntík@svcroznov.cz
mailto:b.koprovova@svcroznov.cz
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AKCE ZÁŘÍ 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 

STŘEDA  1. 9. 2021 

DĚTSKÝ DEN se SVČ aneb loučíme se s prázdninami 

14.00 – 18.00 hodin  – u altánku v parku Rožnov p. R. 

Hravé dopoledne pro děti a jejich blízké, rodiny. Čekají vás hry, soutěže, tvoření, sportovní, soutěžní koutek, tanec, 

ukázka techniky a činnost Městské policie a HZS. Akce se bude konat za respektování aktuálních epidemiolocických 

nařízeních Vlády ČR a MŠMT. O detailech vás budeme informovat na www.svcroznov.cz  a facebooku, sledujte naše 

stránky. Za nepříznivého počasí se akce nekoná 

PONDĚLÍ 6. 9. 2021 

PROJEKTOVÝ DEN LES SE ZŠ PODSKALKOU 

13.00 hodin - ZŠ Podskalka 

Enviromentální  a tvořivý projektový den pro žáky ze ZŠ Podskalkou o lesním ekosystému, o jeho fungování a našich 

domácích dřevinách 

Více info: j.liskova@svcroznov.cz  

 

PONDĚLÍ  - PÁTEK 6. 9. - 10. 9. 2021 

ZÁPISOVÝ TÝDEN H2B SB  

Přijď se do naší taneční skupiny podívat, zapsat se, zatancovat si s námi. Uvítáme tě v našem tanečním sále ve SVČ. 

Lektoři se na všechny moc těší každý den od 14 - 18hodin 

 

ÚTERÝ 7. 9. 2021 

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

14.00 – 18.00 hodin – Fotbalový stadion Rožnov p. R. 

Prezentace činnosti a zájmových koružků na veletrhu volnočasových aktivit. Seznámení s novinkami letošního 

školního roku. Nábor nových členů do různých zájmových kroužků. Doprovodný program. Více info: 

m.valkova@svcroznov.cz,   

www.svcroznov.cz  

 

STŘEDA 8. 9. 2021 
T-MOBILE BĚH DĚTÍ 

14.00  – 17.00 hodin - městský park Rožnov 

V rámci celorepublikové akce T-MOBILE  Olympijského běhu pořádá SVČ ve spolupráci s Městem Rožnov běžecký 

závod pro děti od 5 -15 let na tratích 200 – 1100 metrů, dle věkové kategorie. Informace naleznete počátkem září na 

našich stránkách www.svcroznov.cz, v mailu m.valkova@svcroznov.cz nebo také na oficiálních stránkách 

www.olympijskybeh.cz, kde probíhá registrace jak dětí tak dospělých běžců 

PÁTEK 10. 9. 2021 

BĚH PRO ZDRAVÍ 

8.00 – 12.00 hodin -  Rožnov p. R., tenisové kurty 

Nejstarší běžecký závod v Rožnově pod Radhoštěm pro děti věku MŠ a ZŠ. Detailní informace, rozpis a 

harmonogramy zveřejníme během prvního týdne v září. Pro více info: p.solgovic@svcroznov.cz  

 

ÚTERÝ 14. 9. 2021 

BABY DANCE pro rodiče s dětmi  

9.00 – 10.00 hodin - Komunitním centru Puntík 

Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance a zábavy. V ceně 100kč je taneční lekce a dvouhodinový vstup do 

herničky. Své místo si předem rezervuj na emailu: puntík@svcroznov.cz    
 

PÁTEK 17. 9. 2021 

9.00 – 18.00 hodin - KC Puntík, OD Láz 

Přijďte si s námi užít den plný zábavy, tance, tvoření soutěží. Máme pro Vás připravený program po celý den. Na 

sebe „dresscode“  puntíkované oblečení, úsměv a dobrou náladu. V ceně 100kč je celodenní akce a vstup do herničky. 

Rezervace není nutná 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
http://www.svcroznov.cz/
mailto:j.liskova@svcroznov.cz
mailto:m.valkova@svcroznov.cz
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mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
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SOBOTA 18. 9. 2021 
BĚH RODNÝM  KRAJEM  EMILA ZÁTOPKA 
8.15 – 12.00 hodin – VMP Rožnov p. R.  

Běžecké závody pro děti a dospělé. Detailní informace: p.solgovic@svcroznov.cz a na stránkách Běh rodným krajem 

Emila Zátopka 

ZÁŘÍ  2021 

VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "O ČEM SNÍM?" 

Maximální formát A2, libovolné malířské a kreslířské techniky. Termín odevzdání do konce října 2021 SVČ. 

Kategorie MŠ, ZŠ I., II. stupeň, SŠ. Více info na www.svcroznov.cz a facebooku 

 
 

NEDĚLE 19. 9. 2021 

ZPĚVÁČEK  ROKU  2021 - ZRUŠENO 

14.30 hodin – koncertní sál ZUŠ 

Valašský folklórní spolek a Středisko volného času v Rožnově  pod Radhoštěm vyhlašují  27. ročník přehlídky ve 

zpěvu lidových písní pro dvě kategorie: I. kategorie 7 – 9 let, II. kategorie 10 – 15 let. Jedná se o soutěž ve zpěvu 

tradičních lidových písní za doprovodu cimbálu. Na akci bude přístup dle aktuálních opatření. Prezence:  13:15 – 

13:45 hodin, zkouška:  13:20 – 14:20  hodin. Více info: j.liskova@svcroznov.cz  

 

 

DODATKY: 

ČTVRTEK 2.9. 

14.00 – 18.00 hodin 

Prezentace činnosti H2BSB – Dětský den v parku 

Vystoupení taneční skupiny, heart2beat@email.cz 

 

ÚTERÝ 7. 9. 

15.00 - 18.00 hodin 

VELETRH KROUŽKŮ – PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Vystoupení tanečních složek na akci, heart2beat@email.cz 

 

PÁTEK – SOBOTA 10. - 11.9. 

Prezentace činnosti H2BSB na akci Po Valašsku na skútru.  

Vystoupení tanečních složek na akci, heart2beat@email.cz 

 

SOBOTA 11.9. 

Prezentace činnosti a výuka hip hop choreografie na 61. ročníku Filmového festivalu ve Zlíně „Dance Škoda auto“  

Vystoupení a workshopy na celostátní akci, heart2beat@email.cz 

 

PONDĚLÍ 13.9.  

Hiphop lekce s Ersi v nízkoprahu, ukázková/náborová lekce, heart2beat@email.cz 

 

ÚTERÝ 14.9. 

9.00 - 10.00 hodin 

BABY DANCE – KC PUNTÍK    

Přijďte si s námi zatančit s nejmenšími dětmi. Vstup 100 kč. Rezervace na 734 285 142, puntík@svcroznov.cz  

 

PÁTEK 17.9.  

Puntík párty 

9.00 – 17.00 hodin 

Vytvoř si masku na pochod broučků, veselé puntíky. Hry, úkoly a tvoření pro děti. Vstup 100 Kč, rezervace na 734 

285 142, puntík@svcroznov.cz  

SOBOTA 18.9. 

Prezentace činnosti H2BSB – hotel Soláň  

Taneční vystoupení složek TS H2BSB na svatbě 

heart2beat@email.cz 

 

PONDĚLÍ 20.9. 

9.00 - 17.00 hodin 

UDRŽITELNÁ DOMÁCTNOST – AKCE MĚSTA 

Po celý den byly připravené přednášky o ekologické domáctnosti. Připraveno bylo i několik workshopů. 

REZERVACE  na 734 285 142, puntík@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 22. 9. 

17.00 - 18.00 hodin 

mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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POHYBEM KE ZDRAVÍ S KLUBKEM 

Děti s Klubka si přišli zatancovat,p rotáhnout se s Ersi. 

Cena 30 Kč, rezervace na 734 285 142, puntík@svcroznov.cz 

 

NEDĚLE 26.9. 

15.00 – 17.00hodin 

Kangoo Jumps /dance – atletické hřiště Dany Zátopkové 

Info a rezervace na: heart2beat@email.cz 
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 AKCE ŘÍJEN 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p. R. 

 

SOBOTA 2.10. 

ROŽNOVSKÝ KRPÁL 2021 

9.00 hodin – Koliba Dolní paseky  

Tradiční závod horských kol pro děti i dospělé. Přihlášky přes www.roznovskabrazda.cz nebo mailem 

p.solgovic@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 6.10. 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

17.30 – 19.30 hodin – KC PUNTÍK, Obchodní dům Láz 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér 1. třídy atletiky. Věková specifika, dlouhodobá koncepce, 

senzitivní období, pravidla sportovní přípravy dětí, motivace ke sportu a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na 

přednášce probíhá přihlášení mailem m.navarik@svcroznov.cz     

  

STŘEDA 6.10. 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: PŘÍKRMY DĚTÍ ve věku 6-12 měsíců 

15.00 – 17.00 hodin - KC PUNTÍK, Obchodní dům Láz 

Přednáška s porodní asistentkou Evou Hurtovou, Dis. na téma výživa dětí coby zásadní faktoru pro jejich zdravý 

vývoj. Nutné přihásit se předem mailem puntik@svcroznov.cz. Cena 150,- / osoba 

 

ČTVRTEK 7.10. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů 

 

SOBOTA 9.10. 

OLYMPIÁDA PRO SENIORY 

9.00 - 12.00 hodin – Městský park u altánku Rožnov p. R. 

Zábavné dopoledne určené pro seniory, které bude plné pohybu, zajímavých venkovních her, aktivit na procvičování 

jemné motoriky či rovnováhy, pétanque a další. Nebude chybět ani ranní zdravotní cvičení pro seniory v čase 9-10 

hodin, stánek s ukázkami první pomoci s možností měření tlaku nebo cukru v krvi, překážková dráha za doprovodu 

canesterapeutického psa Bafy a mnoho dalších aktivit. Akce je realizována v rámci projektu Obec přátelská rodině a 

seniorům 2021 ve spolupráci s Městem Rožnov pod Radhoštěm. Více informací na webových stránkách,  koordinátor 

m.valkova@svcroznov.cz  

V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Společenského domu 

 

SOBOTA 9.10. 

POHÁDKOVÝ LES 

14.00 - 17.00 hodin – Jurkovičova rozhledna Rožnov p. R. 

Začátek akce je na parkovišti u vstupu směr Jurkovičova rozhledna. Čeká vás les plný pohádkových bytostí, 

divadélko, fotokoutek a plno krásných pohádkových zážitků. Více informací na našich webových stránkách. Srdečně 

zveme všechny děti i jejich rodiče a kamarády. V případě velmi nepříznivého počasí bude akce zrušena. 

 

PONDĚLÍ  11.10. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin  –  keramická dílna SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké 

 

PÁTEK 15.10. 

BABY DANCE  

9.00 – 10.00 HODIN – KC PUNTÍK, Obchodní dům Láz 

Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance a zábavy. V ceně 100kč je taneční lekce a dvouhodinový vstup do 

herničky. Své místo si předem rezervuj mailem puntik@svcroznov.cz  

  

ČTVRTEK 21.10. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

mailto:svc@svcroznov.cz
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18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů 

 

PÁTEK 22.10. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Kobylka Žanda 

17.00 hodin – sál SVČ 

Podzimní zavírání lesa. Když vítr fouká ze strnišť a podzim rozprostře svůj pláš, začíná kobylka Žanda hledat tu 

nejlepší zimní postýlku 

 

PONDĚLÍ 25.10. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – keramická dílna SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké 

 

STŘEDA 27.10. 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

7.30 – 15.30 hodin - keramická dílna SVČ  

Tvoření podzimních lampiček, dekorací a drobných dárků  

Nutné přihlásit se do 20.10.2021 mailem j.krenkova@svcroznov.cz,  Cena za tvoření je 300,- V ceně je zahrnut 

materiál, pitný řežim a oběd 

 

ŘÍJEN 2021 

Stále platí možnost přihlásit se do některých našich kroužků, které nemají ještě zcela naplněnou kapacitu. Veškeré 

informace naleznete na www.svcroznov.cz 

 

 

DODATKY ŘÍJEN 

 

STŘEDA 22. 9. 

KERAMKLUB MŠ NA ZAHRADÁCH   
9.00-11.00 hodin -Středisko volného času Rožnov p. R. 

Keramická dílna - Podzimní tvoření 

 

STŘEDA 6.10. 

KERAMKLUB MŠ NA ZAHRADÁCH   
9.00-11.00 hodin -Středisko volného času Rožnov p. R. 

Keramická dílna - Vánoční tvoření 

 

STŘEDA 20. 10. 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ pro nejmenší 

9.00 – 12.00 hodin – KC Puntík, OD Láz 

Vstup 100,-  

 

ČTVRTEK 21. 10. 

KERAMKLUB MŠ ZUBŘÍ   
9.00-11.00 hodin - MŠ Zubří 

Podzimní tvoření 

 

PÁTEK 22. 10. 

USPÁVÁNÍ BROUČKU 

18.00 hodin - Rraz na ná vsi u altánku na Prostřední Bečvě. Muzika a tanec světýlek, průvod 

 

PÁTEK 22. 10. 

KANGOO JUMPS 

17.00-18.00h Brillovka sál 

 

STŘEDA 27. 10. 

POHÁDKOVÝ DEN  

9.00 – 17.00hodin – KC Puntík, OD Láz 

Cena 100,- Kč 

______________________________________________ 

Připravujeme: 

PÁTEK 19.11. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – O neposedných kůzlátkách 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Veselá pohádka o chytrých kůzlátkách, mamince koze a zlém vlkovi 

 

mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
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AKCE LISTOPAD 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p. R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz 

FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R. 

 

PONDĚLÍ 1.11.  

HALLOWEENSKÝ DEN V PUNTÍKU 

9.00 – 17.00 hodin – KC Puntík, OD Láz 

Maminky s dětmi si mohou s námi přijít a užít halloween. Vyrobíme si masky, vyřežeme společně dýni. Nejlepší 

kostým oceníme. Cena 100Kč, rezervace na 734 285 142 nebo puntik@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 3.11. 

PŘEDNÁŠKA O VÝŽIVĚ DĚTÍ (1-3 ROKY) 

15.00 – 17.00 hodin - KC Puntík, OD Láz 

Zveme všechny maminky se svými malými dětmi na přednášku, kterou povede porodní asistentka paní Eva Hurtová. 

Vstup 200 Kč, rezervace na 734 285 142 nebo na puntik@svcroznov.cz  
 

ČTVRTEK 4.11. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů 

 

PÁTEK 5.11. 

HALLOWEENSKÝ PODVEČER s H2BSB  

16.30 – 19.30 hodin - taneční sál H2BSB v SVČ  

Přijďte si s námi zatancovat, zasoutěžit a užít společný Halloweenský podvečer. Masky jsou vítány. Vstupné 40Kč 

 

TURNAJ V SALOVÉ KOPANÉ 3. – 5. tříd 

10.00 – 12.30 hodin - hala SPŠIEŘ 

Turnaj pro žáky 3. až 5. tříd Základních škol z Rožnova a okolí, termín upřesníme, více informací 

p.solgovic@svcroznov.cz  

 

PONDĚLÍ  8.11. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké 

 

STŘEDA  10.11.  

VERNISÁŽ A OCENĚNÍ PRACÍ  VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O ČEM SNÍM 

17.15 hodin - sál SVČ 

Více informací u  j.liskova@svcroznov.cz    

 
STŘEDA 10.11. 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

17.30 – 19.30 hodin – KC PUNTÍK, Obchodní dům Láz 

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér 1. třídy atletiky. Věková specifika, dlouhodobá koncepce, 

senzitivní období, pravidla sportovní přípravy dětí, motivace ke sportu a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na 

přednášce probíhá přihlášení mailem m.navarik@svcroznov.cz     

 

ÚTERÝ 9.11. a 23.11. 

BABY DANCE  

9.00 – 10.00 hodin - KC Puntík, OD Láz 

Na obě akce si mohou přijít zatancovat nejmenší děti, naučí se vždy novou choreografii, protáhnou se a zahrají si 

pohybové hry s Ersi a Juli. Cena 100 Kč, rezervace na 734 285 142 nebo na puntik@svcroznov.cz  

 

ČTVRTEK 18.11. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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PÁTEK 19.11. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – O neposedných kůzlátkách 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Veselá pohádka o chytrých kůzlátkách, mamince koze a zlém vlkovi 

 

PONDĚLÍ 22.11. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké 

 

ČTVRTEK 25.11. 

H2B SB KEEP DANCING 

15.00 – 19.00 hodin - taneční sál H2BSB v SVČ  

Pro všechny malé, velké, dospělé tanečníky i NEtanečníky pořádáme soutěž. Kdo nejdéle a nejlépe vydrží zatancovat 

choreografii, kterou lektor naučí. Tato soutěž bude rozdělena dle výkonnostních a věkových kategorií. Krásné ceny 

jsou připraveny pro všechny. Startovné 50Kč, rezervace na mailu heart2beat@email.cz   
 

ČTVRTEK 25.11. 

PLETENÍ COPÁNKŮ 

15.00 – 17.00 hodin - KC Puntík, OD Láz 

Pro všechny malé i velké slečny je připraveno pletení copánků s přidáním barevných nitek do vlásků. Cena 300 Kč, v 

ceně materiál a hernička, rezervace na telefonu 734 285 142 nebo na puntik@svcroznov.cz  
 

PÁTEK 26.11. 

ARANŽOVÁNÍ  ADVENTNÍCH  VĚNCŮ  
16.00 - 18.00 hodin  - keramická dílna v SVČ 

Nutné přihlásit se do 19. 11. 2021 na mailu j.krenkova@svcroznov.cz, cena 300Kč 

 

 

Dodatky:  

 
ČTVRTEK 4.11. 

15:00 – 18:00 hodin 

H2B SB prezentace činnosti – SŠIEŘ Janíkova  

Stodola  

 

PÁTEK  12.11.  

KANGOO jumping 

17.00 – 18.00 hodin taneční sál SVČ  

Vstupné 50Kč 

 

SOBOTA  13.11. 

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ 

8.30 – 12.00 hodin - keramika SVČ 

Cena 300 kč, Více info: v.kejharova@svcroznov.cz 

 

ÚTERÝ 16.11. 

AKCE TEEN KLUBU  

19.00 – 22.00 hodin – Spolak 

 

PÁTEK 19.11. KANGOO jumping 

17.00 – 18.00 hodin – taneční sál SVČ  

Vstupné 50kč  
 

PONDĚLÍ 15.11. 

NÁBOR DO PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU 

PAVOUČCI- VÝUKOVÝ PROGRAM 

9:00 hodin MŠ Horní Paseky 

Víceinfo: j.liskova@svcroznov.cz 
 

PÁTEK  26.11. 

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY PRO RODIČE – ZRUŠENO! 

DĚTI- zdobení perníčků, výroba betlému, andělíčků a 

dárkové tašky 

16.00 – 17.00 hodin -  Městský úřad 

Víceinfo: j.liskova@svcroznov.cz 

mailto:heart2beat@email.cz
mailto:puntik@svcroznov.cz
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PÁTEK 29.11. 

WORKSHOP PRO ZŠ TRŠOVO NÁBŘEŽÍ – ZRUŠENO! 

Informace u j.liskova@svcroznov.cz  

 

 

 

 

Připravujeme: 

 

NEDĚLE  5.12. 

MIKUÁŠ NA LEDĚ 

10.30 – 12.00 hodin  –  zimní stadion v R. p. R. 

Tradiční mikulášské bruslení na ledě, plné tématických hrátek, dovádění a her s čerty, anděly, Mikulášem i lesními 

zvířátky. Srdečně zveme děti, rodiče. Více informací v průběhu listopadu na www.svcroznov.cz  

 

PÁTEK 3.12. 

KURZ MODERNÍ KALIGRAFIE PRO ZAČÁTEČNÍKY 

17.30 – 20.00 hodin – SVČ klubovna č. 6 

Líbí se ti ozdobné nápisy a chtěl/a by ses naučit taky takové nápisy tvořit? Zveme Tě na kurz moderní kaligrafie, 

který je určený všem, kteří nemají s tímto stylem písma ještě žádnou zkušenost. Cena kurzu je 350Kč. V ceně jsou 

zahrnuty pracovní listy, brushpen, který vám po kurzu zůstane, materiál a drobné občerstvení. Přihlášky posílejte do 

21.11.2021 na mail v.koleckova@svcroznov.cz     

 

PÁTEK 17.12. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Skřítek Vítek a mlsné autíčko 

17.00 hodin – sál SVČ  
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AKCE PROSINEC 2021 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p. R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz 

FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R. 

 

STŘEDA 1.11. 

Vánoční tvoření  

9.00 – 17.00 hodin – KC PUNTÍK, OD Láz 

Maminky s dětmi si mohou  přijít vyrobit vánoční přáníčka. Vytvoříme si přánička pro naše nejbližší. 

Cena 100 Kč , rezervace na tel: 734 285 142, 

puntik@svcroznov.cz  

 

ČTVRTEK 2.12. 

MIKULÁŠ PRO MŠ V SVČ 

Od 8.00 hodin – v SVČ 

Mikulášské dopoledne pro nejmenší děti z mateřských školek, více info: j.trlica@svcroznov.cz  

 

ČTVRTEK  2.12. 

KERAMICKÉ, VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

9.00 – 11.00 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro MŠ Zubří, více info: j.krenkova@svcroznov.cz  

 

ČTVRTEK 2.12. a 16. 12. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost filatelistů 

 

PÁTEK 3.12. 

KURZ MODERNÍ KALIGRAFIE PRO ZAČÁTEČNÍKY 

17.30 – 20.00 hodin – SVČ klubovna č. 6 

Líbí se ti ozdobné nápisy a chtěl/a by ses naučit taky takové nápisy tvořit? Kurz moderní kaligrafie, který je určený 

všem, kteří nemají s tímto stylem písma ještě žádnou zkušenost. Cena kurzu je 350Kč. V ceně jsou zahrnuty pracovní 

listy, brushpen, materiál a drobné občerstvení. Info: v.koleckova@svcroznov.cz     

 

PÁTEK 3.12. 

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU 

15.00 hodin zahájení - SVČ 

Prezentacde od 14.30 hodin. Tradiční mikulášský šachový turnaj pro děti i dospělé 
 

SOBOTA 4.12. 

VÁNOČNÍ DÍLNA 

7.30 – 15.30 hodin – SVČ, klubovna č. 5 

Celodenní toření určené pro děti od 6 let. Vyrábět budeme vánoční věnečeky na dveře, sněhové vločky, andílky, 

dárková tašky. Cena 490 Kč. Přihlášky do 1.12. na j.liskova@svcroznov.cz 

 

NEDĚLE  5.12. 

MIKUÁŠ NA LEDĚ 

10.30 – 12.00 hodin  –  zimní stadion v R. p. R. 

Tradiční mikulášské bruslení na ledě, plné tématických hrátek, dovádění a her s čerty, anděly, Mikulášem i lesními 

zvířátky. Srdečně zveme děti každé věkové kategorie i rodiče. Připraveno bude také čertovské tvoření mimo ledovou 

plochu. Děti vstup zdarma, dospělí symbolických 40 Kč. Více info: m.valkova@svcroznov.cz  

 

NEDĚLE 5.12.  

MIKULÁŠská nadílka 

14.00 – 18.00 hodin – KC Puntík, OD Láz 

Pro všechny děti bude připravena Mikulášská nadílka. V ceně je zahrnut balíček pro dítě, hernička. Také bude 

možnost udělat si foto s čertem, Mikulášem a andělem ve fotokoutku. Cena 150 Kč, více info: puntiik@svcroznov.cz 

 

PONDĚLÍ  6.12. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
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15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké 

 

ÚTERÝ 7.12. 

ČERTOVSKE ŠOU 

12.30 hodin - ZŠ Horní Bečva  

Hry, soutěže s čerty, tanec, disco. Více info: j.krenkova@svcroznov.cz  

 

STŘEDA 8.12.  

VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ 

15.00 – 17.00 hodin – KC Puntík, OD Láz 

Zveme všechny maminky se svými malými dětmi na výrobu vánočního svícnu na stůl. Vstup 180 Kč, v ceně je 

materiál na svícen a hernička pro děti. Rezervace na tel: 734 285 142 

 

PÁTEK 10.12. 

VÁNOČNÍ X-MASS SHOW 

16.00 hodin a 18.30 hodin zahájení – Janíkova stodola 

Představení našich street dance tanečníků z Heart2Beat&SB. Také letos na Vánoce se naladíme ve stylu street dance. 

Srdečně zveme všechny příznivce – děti, přátele, rodiny. Předprodej lístků od 8.11. na recepci SVČ. Cena lístku je 90 

Kč, více info: heart2beat@email.cz  

 

PONDĚLÍ 13.12. 

VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY 

14.00 hodin - Krytý bazén Rožnov p. R. 

Registrace od 13.30hodin. Předvánoční plavecká soutěž pro amatérské i registrované plavce z řad dětí okrsku Rožnov, 

více info: p.solgovic@svcroznov.cz  

 

ÚTERÝ 14.12.  

BABY DANCE 

9.00 – 10.00 hodin – KC Puntík, OD Láz  

Děti s přijdou zatancovat a naučit se novou choreografii, protáhnout se a zahrají si pohybové hry  s naší Ersi. V ceně 

je zahrnuta lekce tance a dvě hodiny v naší herničce. Cena 100 Kč, rezervace na tel: 734 285 142, 

puntik@svcroznov.cz  

 

PÁTEK 17.12. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK –  

Skřítek Vítek a mlsné autíčko 

17.00 hodin – sál SVČ 

Pro naše nejmenší hraje Dan Taraba 

 

 

PONDĚLÍ 20.12. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké 

 

 

Akce se budou konat za dodržení aktuálních a platných hygienických opatření spojených s infekcí COVID-19. Pro 

více informací sledujte naše webové stránky nebo facebook 

 

 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 28.1. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK –  

Zimní radovánky s Aťou a Radkem  

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Sněhuláček panáček má na hlavě plecháček, místo nosu uhlíky, a až dolů knoflíky. 

Chodí bos, chodí bos, má červený nos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
mailto:heart2beat@email.cz
mailto:p.solgovic@svcroznov.cz
mailto:puntik@svcroznov.cz
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Tábory 2021 
    Název činnosti Termín konání Jméno  Příjmení  Název místa 

Street dance summer meeting I. 12.07.2021 07:30 - 16.07.2021 15:30 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

Street dance summer meeting II. 26.07.2021 07:30 - 30.07.2021 15:30 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

Street dance summer meeting III. 09.08.2021 07:30 - 13.08.2021 15:30 Marcela Válková SVČ - klubovna č.3 sál 

Holiday training camp-jen pro děti H2B 16.08.2021 07:30 - 20.08.2021 15:30 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

Barevný a dobrodružný týden s B+B klubem 01.07.2021 07:30 - 09.07.2021 15:30 Jarmila Křenková SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Prázdninový týden pro šikuly 12.07.2021 07:30 - 16.07.2021 15:30 Jarmila Křenková SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Hrajeme a tvoříme si s Jarkou 19.07.2021 07:30 - 23.07.2021 15:30 Jarmila Křenková SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Výtvarné dovádění aneb cesta za pokladem 26.07.2021 07:30 - 30.07.2021 15:30 Petra Hrobařová SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Báječné léto s výtvarkou 09.08.2021 07:30 - 13.08.2021 15:30 Petra Hrobařová SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Letem tvořivým světem 16.08.2021 07:30 - 20.08.2021 15:30 Petra Hrobařová SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Kuchařský tábor 02.08.2021 07:30 - 06.08.2021 15:30 Radek Janešík ZŠ 5. května Rožnov - škola 

Návštěva Bradavic     -určeno pro OnSEMI 09.08.2021 07:30 - 13.08.2021 15:30 Kateřina Jalůvková SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Hravý týden v pohybu  -určeno pro OnSEMI 19.07.2021 07:30 - 23.07.2021 15:30 Eleonora Maléřová SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Multi-purpose tábor 12.07.2021 07:30 - 16.07.2021 15:30 Patrik Solgovič SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Atletické soustředění 19.07.2021 07:30 - 23.07.2021 15:30 Patrik Solgovič SVČ 

Parkourový tábor 27.07.2021 07:30 - 30.07.2021 15:30 Patrik Solgovič SVČ 

Turistický tábor 09.08.2021 07:30 - 13.08.2021 15:30 Vladislava Kejharová SVČ - klubovna č.6 out. aktivity 

Sportovní všehochuť 23.08.2021 07:30 - 27.08.2021 15:30 Vladislava Kejharová SVČ - klubovna č.6 out. aktivity 

Léto na Soláni                    SOLÁŇ 18.07.2021 17:00 - 25.07.2021 11:30 Marcela Válková Horský hotel Čarták 

Prázdniny s angličtinou 19.07.2021 07:30 - 23.07.2021 15:30 Pavel Navařík SVČ - klubovna č. 8 poč.čebna 

Lachtánek 16.08.2021 07:30 - 20.08.2021 15:30 Kateřina Jalůvková SVČ 

Teenager action 02.08.2021 07:30 - 06.08.2021 15:30 Kateřina Jalůvková SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Prázdninový fotoateliér I. 01.07.2021 07:30 - 09.07.2021 15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Prázdninový fotoateliér II. 16.08.2021 07:30 - 20.08.2021 15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Modelářský tábor 23.08.2021 07:30 - 27.08.2021 15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Tábor mažoretek 02.08.2021 07:30 - 06.08.2021 15:30 Petra Hrobařová SVČ - klubovna č.3 sál 

Psí poslání 12.07.2021 07:30 - 16.07.2021 15:30 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Hrátky se zvířátky 02.08.2021 07:30 - 06.08.2021 15:30 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Hobit, pobytový tábor             BÍLÁ 26.07.2021 00:00 - 31.07.2021 00:00 Blanka Kopřivová Bílá 

Adrenalinový camp (8 dnů)     PASOHLÁVKY 12.07.2021 00:00 - 19.07.2021 00:00 Martin Navařík Pálava-Pasohlávky 
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Kroužky 2020-2021 
    Název činnosti Termín konání Jméno  Příjmení  Název místa 

H2B-děti-začátečníci            Po 14.00 PO 14:00-15:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-junior-mírně pokročilí Po 15.00 PO 15:00-16:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-MINI                  Po 16.00 PO 16:00-17:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

H2B-junior-začátečníci    Po 17.00 PO 17:00-18:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-dospělí               Po 19.00 PO 19:00-20:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-děti A-pokročilí    Út 16.00 ÚT 16:00-17:30 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-Rope skipping-pokročilí Út 17.30 ÚT 17:30-18:30 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

H2B-Rope skipping-začátečníci Út 15.00 ÚT 15:00-16:00 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-Adults                 ÚT 18.30 ÚT 18:30-20:00 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

Static breakers-5.května     St 14.00 ST 14:00-15:00 Eleonora Maléřová ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

Static breakers-pokročilí      Čt 16.30 ČT 16:30-18:00 Eleonora Maléřová SVČ - klubovna č.3 sál 

H2B-děti                        Čt 14.00 ČT 14:00-15:00 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

H2B-MINI                      Čt 15.15 ČT 15:15-16:15 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-děti-mírně pokročili   Pá 14.00 PÁ 14:00-15:00 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-HVK 2                   Pá 18.30 PÁ 18:30-20:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

H2B SB CREW KLUB - A skupiny SO 12:00-13:00 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

US-H2B-junior-elita     Pá 15.00-16.30 PÁ 15:00-16:30 Veronika Kolečková SVČ - klubovna č.3 sál 

Heart2beat děti-začáteč.  út 14.00-15.00 PO 14:00-15:00 Erika 
Rutar - 
Černá SVČ - klubovna č.3 sál 

Keramklub pro MŠ I,II      K.Paseky PO 08:30-11:00 Jarmila Křenková SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Keramklub pro MŠ III       Pr.Bečva ÚT 09:00-10:30 Jarmila Křenková MŠ Prostřední Bečva 

Šikula 1 -Po-lichý týden-H.Bečva PO 12:30-14:30 Jarmila Křenková ZŠ Horní Bečva 

Šikula 2 -Út-sudý týden-12.00   Pr.Bečva ÚT 12:00-13:30 Jarmila Křenková ZŠ Prostřední Bečva 

Šikula 3 -Út-sudý týden-13.30  Pr.Bečva ÚT 13:30-15:00 Jarmila Křenková ZŠ Prostřední Bečva 

Šikula 4-Út-lichý týden-Křenková H.Bečva ÚT 12:30-14:30 Jarmila Křenková ZŠ Horní Bečva 

Šikula 5-Út-sudý týden-Maléřová  H.Bečva ÚT 12:30-14:30 Jarmila Křenková ZŠ Horní Bečva 

Šikula 6                          SVČ ČT 14:00-15:30 Hana Hrabalová SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Keramika 1                     SVČ ST 14:00-15:30 Jarmila Křenková SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Keramika 2-Pá-sudý týden-12.00  Pr.B. PÁ 12:00-13:30 Jarmila Křenková ZŠ Prostřední Bečva 

Keramika 3-Pá-sudý týden-13.30  Pr.B PÁ 13:30-15:00 Jarmila Křenková MŠ Prostřední Bečva 

Jezdecká přípravka I+II     Pr.Bečva PO 16:00-18:00 Irena Dulavová Jezdecký areál Prostřední Bečva 

Jezdecká školička               Pr.Bečva ÚT 16:00-18:00 Adéla Korniová Jezdecký areál Prostřední Bečva 

Malý kuchtík ČT 13:30-15:30 Jarmila Křenková ZŠ 5. května Rožnov - škola 

Jezdecká přípravka-Pr.Beč.-čt. 15.00 hod ČT 15:00-17:00 Irena Dulavová Jezdecký areál Prostřední Bečva 

Sportovní hry I.        Pr.Bečva-12.00 PO 12:00-13:00 Patrik Solgovič ZŠ Prostřední Bečva 

Sportovní hry II.       Pr.Bečva-13.00 PO 13:00-14:00 Patrik Solgovič ZŠ Prostřední Bečva 

Základní plavání ZŠ PO 14:00-15:00 Ivana Boráková Krytý bazén Rožnov p.R. 

Zdokonalovací plavání   I PO 15:00-16:00 Patrik Solgovič Krytý bazén Rožnov p.R. 

Zdokonalovací plavání   II ÚT 14:00-15:00 Ivana Boráková Krytý bazén Rožnov p.R. 

Lezecký  I -  začátečníci    Po PO 15:30-16:30 Jitka Proroková ZŠ 5. května Rožnov - malá tělocvična 

Lezecký  II - pokročilí        Po PO 18:00-19:00 Jitka Proroková ZŠ 5. května Rožnov - malá tělocvična 

Lezecký III-začáteč.+mírně pokročilí  Út ÚT 16:00-17:00 Jitka Proroková ZŠ 5. května Rožnov - malá tělocvična 

Parkour I  - začátečníci PO 16:30-18:00 Patrik Solgovič ZŠ Videčská Rožnov 

Parkour II - pokročilí ST 17:30-19:00 Patrik Solgovič ZŠ Videčská Rožnov 
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AIKIDO-děti 
PO 17:30-19:00, ST 17:30-
19:00 Michal Bělunek SŠ Zemědělka Rožnov 

Gymnastika spec.prostná - přípravka ST 15:00-16:30 Luboš Ďurčianský ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

Gymnastika spec.prostná - pokročilí ST 16:30-18:00 Luboš Ďurčianský ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

Gymnastika spec.prostná -začátečnici SO 09:30-11:30 Luboš Ďurčianský ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

Gymnastika spec.prostná-mírně pokroč SO 12:00-14:00 Luboš Ďurčianský ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

FITKO - kondičení cvičení         Po PO 14:00-15:00 Eleonora Maléřová SVČ-posilovna 

FITKO - kondičení cvičení         Čt ČT 14:00-15:00 Eleonora Maléřová SVČ-posilovna 

Zájmová atletika MŠ I ÚT 15:00-16:30 Vladislava Kejharová atl.hriště D.Zátopkové - ZŠ Pod Skalkou 

Zájmová atletika MŠ 2 ČT 16:00-17:00 Vladislava Kejharová Gymnázium Rožnov - velká tělocvična 

Zájmová atletika a sportovní hry ST 13:45-14:45 Martin Navařík atl.hriště D.Zátopkové - ZŠ Pod Skalkou 

Florbal pro kluky a holky PO 18:00-19:30 Ing.Pavel Špatný ZŠ Videčská Rožnov 

Florbal - dospělí NE 14:00-16:00 Ing.Pavel Špatný ZŠ Pod Skalkou Rožnov - tělocvična 

Workout ST 16:00-17:00 Tomáš Mikulenka atl.hriště D.Zátopkové - ZŠ Pod Skalkou 

Šachy děti a dospělí PÁ 16:30-18:00 Pavel Viták SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Angličtina - mírně pokročilí 
ČT 13:15-14:15, PO 13:15-
14:15 Pavel Navařík SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Angličtina - středně pokročilí 
ČT 14:30-15:30, PO 14:30-
15:30 Pavel Navařík SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Angličtina - pokročilí 
PO 15:45-16:45, ČT 15:45-
16:45 Pavel Navařík SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Keramika-volná tvorba+točení na kruhu PO 14:00-15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.2 keramiky 

Keramický ateliér          ZŠ D.Bečva ČT 13:00-14:30 Jan Trlica ZŠ Dolní Bečva 

Modeláři I ÚT 14:00-15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Modeláři II ST 14:00-15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Minecraft I ST 15:30-17:00 Jan Trlica SVČ - klubovna č. 8 počítačová učebna 

Minecraft II ST 17:00-18:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č. 8 počítačová učebna 

3D tisk ÚT 16:00-18:00 Jan Trlica SVČ - klubovna č. 8 počítačová učebna 

Digitální fofografie PÁ 14:00-15:30 Jan Trlica SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Mažoretky - kadetky ST 17:00-19:00 Petra Hrobařová SVČ - klubovna č.3 sál 

Mažoretky - juniorky PO 16:00-18:00 Petra Hrobařová SVČ - klubovna č.3 sál 

Šermířský RŠK I           Út ÚT 16:00-18:00 Lubomír Pečiva ZŠ Záhumení Rožnov 

Šermířský RŠK II          St-pokročilí ČT 17:00-19:00 Lubomír Pečiva ZŠ Záhumení Rožnov 

LEGOhrátky PÁ 13:30-15:00 Vladislava Kejharová SVČ - klubovna č.6 outdoorové aktivity 

Práce se dřevem - řezbářství PO 14:30-16:30 Jan Klimeš ZŠ Videčská Rožnov 

Lego robotika ČT 14:00-15:30 Patrik Solgovič SVČ - klubovna č.7 sport a CJ 

Dílny tvořivosti - 10 lekcí  MŠ H.Paseky ÚT 09:00-10:00 Jan Trlica MŠ Horní Paseky, Rožnov 

Pejsci  I - Kynologický PO 13:15-14:15 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Pejsci II - Kynologický PÁ 13:15-14:15 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Pejsci    - Kynologický - pokročilí PÁ 14:15-15:15 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Přírodovědný I  -Medvědi ZŠ Kor.Paseky ÚT 13:15-14:30 Blanka Kopřivová ZŠ Koryčanské paseky Rožnov 

Přírodovědný III             ZŠ Pr.Bečva ČT 13:15-14:30 Blanka Kopřivová ZŠ Prostřední Bečva 

Kytara I. - začátečníci ÚT 15:30-16:30 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Kytara -  pokročilí začátečníci ÚT 16:00-17:00 Hana Hrabalová SVČ - klubovna č.6 outdoorové aktivity 

Kytara - pokročilí ST 16:30-17:30 Hana Hrabalová SVČ klubovna č.5 estetika 

Kytara - dospělí ČT 18:00-19:30 Ivan Dostál SVČ klubovna č.5 estetika 

Flétna - začátečníci ČT 15:00-16:00 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Ukulele - začátečníci ÚT 14:00-15:00 Hana Hrabalová SVČ klubovna č.5 estetika 

Rybářský II(listopad-březen)1x za 14dní ČT 16:00-18:00 Roman Zuzaňák SVČ - klubovna č.6 outdoorové aktivity 

Výtvarný                   ZŠ V.Bystřice ÚT 13:00-15:00 Jana Konířová ZŠ Valašská Bystřice 
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Ekologický seminář          ZŠ Tyrš.nábř ST 12:00-13:00 Blanka Kopřivová ZŠ Tyršovo nábřeží, Rožnov p.R. 

Podskaláček ST 15:00-17:00 Věra Stachová SVČ - klubovna č.3 sál 

Kytara II. - začátečníci PO 14:30-15:30 Blanka Kopřivová SVČ klubovna č.5 estetika 

Atletika-závodní I           1.stupeň ZŠ 
ST 15:00-16:30, PÁ 15:00-
16:30 Patrik Solgovič ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

Atletika-závodní II          2.stupeň ZŠ 
ÚT 15:00-16:30, PÁ 16:30-
18:00 Patrik Solgovič ZŠ 5. května Rožnov - velká tělocvična 

Atletika-závodní II          -klub PO 15:00-16:30 Martin Navařík atl.hriště D.Zátopkové - ZŠ Pod Skalkou 
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Za finanční podporu a dotace v roce 2021 děkujeme: 

 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Zlínský kraj 

Úřad práce Vsetín  

Robe lighting, Rožnov pod Radhoštěm 

Martin Pochylý - Boršice 

Ester Guryčová, Rožnov pod Radhoštěm 

Petr Prorok, Horní Bečva 

Lukáš Jambor – Zlín 

Rodiče, kteří darovali školné za dobu lockdownu do SVČ 

RM Invest Praha 

Epigon Rožnov p.R.  

 

 


