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MILÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

VRATISLAVIČÁCI,
v červnu jsme si připomněli výročí 200 let od
narození jednoho z našich nejvýznamnějších rodáků.
Ignaz Ginzkey se narodil 25. června 1819 a založil
ve Vratislavicích nad Nisou továrnu na koberce,
které začal vyvážet do světa. Stal se jedním
z největších továrníků v Čechách. Díky němu se
tak mohou Vratislavice dodnes pyšnit zauhlovací
a vodárenskou věží, zámeckým parkem, domovem
pro seniory, zdravotním střediskem, zámečkem nebo
třeba konírnou. Bylo by chybou na takto úspěšné rodáky zapomínat. Měl jsem tu čest
u příležitosti tohoto výročí položit věnec na jeho hrobku spolu s panem Otakarem Oraným,
který byl v továrně na výrobu koberců zaměstnán 60 let.
Během letního období také pokračujeme v opravách komunikací. Kromě oprav výtluků
jsme v červnu provedli celoplošné rekonstrukce částí silnic v ulicích Tyršův vrch, Na Vrších
a K Mojžíšovu prameni. V průběhu prázdnin plánujeme ještě opravy komunikací v ulicích
Pobočná a Nad Školou.
Nemilá zpráva přišla ze základní školy, alespoň pro některé seniory. Vedení školy je bohužel
nuceno ukončit od září výdej obědů pro mimoškolní strávníky, protože kapacita školní
jídelny bude maximálně využitá pro stravování dětí. Rozumím tomuto kroku, ale zároveň
chápu, že je to pro některé seniory značná komplikace. Z toho důvodu jsem se sešel
s vedením nově vybudovaného senior centra SENECURA na Nové Rudě a podařilo se mi
domluvit možnost stravování pro seniory v tomto zařízení. Podrobné informace o tom, jak
je možné se k odběru obědů přihlásit, ještě na stránkách zpravodaje a webu městského
obvodu uveřejníme. Výhodou oproti stravování v základní škole bude, že kuchyně v senior
centru je v provozu i o víkendech a v průběhu prázdnin.
Před prázdninami jsme dokončili další vylepšení našeho Parku Nové Vratislavice. Nově
je posezení u stánku s občerstvením zastřešeno dvěma markýzami, vybudovali jsme
dvě hřiště na pétanque, dopadovou plochu u prolézací věže pro větší bezpečnost dětí
a připravili jsme pro Vás stůl na ping pong a prostor se sítí na badminton. Zapůjčení
sportovního náčiní bude zdarma oproti vratné záloze.
Užijte si krásné léto, ať už ho budete trávit na dovolené nebo doma ve Vratislavicích.
Váš starosta
Lukáš Pohanka
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Položení věnce na hrob Ignaze Ginzkeye
Foto: KC
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY
Každá první středa v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin
(je nutné se předem objednat na tel.: 482 428 810)

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL

URGUJEME OPRAVU SEMAFORU
U DOPRAVNÍHO PODNIKU

vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA

V červnu byl při dopravní nehodě na přechodu u tramvajové
zastávky v centru Vratislavic poškozen semafor, který od té doby
nefunguje. Opravu semaforu jsme bezprostředně začali řešit
s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, který
má světelnou signalizaci u tramvajové zastávky ve své správě.
Podle aktuálních informací je semafor již objednaný a čeká se na
jeho dodání. Věříme, že bude světelné zařízení u frekventovaného
přechodu v brzké době nainstalováno.

Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N.,
Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Vedení obce

Zasedání zastupitelstva se koná 28. srpna 2019 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

VRATISLAVICKÝ KOSTEL
SE OPĚT OTEVŘE VEŘEJNOSTI
Už tradičně mohou lidé do kostela Nejsvětější Trojice zavítat
během Vratislavických slavností v sobotu 17. srpna, kdy budou pro
návštěvníky připraveny komentované prohlídky. V pátek 6. září pak
bude další možnost navštívit nejstarší vratislavickou památku při
příležitosti akustického koncertu vynikající české zpěvačky Anny K.
Široké veřejnosti se dveře barokní stavby otevřou ještě jednou,
a to v sobotu 7. září v rámci Dnů evropského dědictví.
(red)

Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 30. srpna posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec
30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky do Rodného domu
F. Porsche. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
Ze čtyř správných odpovědí na červnovou otázku jsme vylosovali paní
Petru Ouhrabkovou, která vyhrává dva vstupy na Festival vína.
Gratulujeme!
(red)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Třetí zasedání zastupitelstva MO Liberec
- Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo
ve středu 12. června v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Jednání se účastnili všichni zastupitelé,
zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné.
Představitelům obce bylo ke schválení
předloženo sedmnáct bodů. Věnovali se
například 1. rozpočtovému opatření roku
2019, závěrečnému účtu MO za rok 2018
nebo financování Spolkového a komunitního centra Vratislavice.

V úvodu jednání se přítomní občané dotazovali například na možnost dotační podpory
včelařského spolku nebo co se děje v areálu
Vratislavické kyselky. Zastupitelé byli dále
seznámeni s informacemi z jednání finančního
výboru. Následně jim bylo předloženo 1. rozpočtové opatření roku 2019 a závěrečný účet
roku 2018. Dalšími schvalovanými materiály byly
odpisy pohledávek, poskytnutí finančního daru
a inventarizace majetku k 31. 12. 2018. Bylo
také odsouhlaseno financování Spolkového
a komunitního centra Vratislavice a projed-

nána smlouva s ŘSD s. p. o provedení stavby
chodníku a komunikace u pivovaru v ulici Nad
Školou. Zastupitelstvo rovněž přijalo dotaci od
Libereckého kraje na realizaci cyklostezky ve
Vratislavicích nad Nisou. Na zasedání byl také
představen obsahový plán činnosti rady a zastupitelstva městského obvodu na druhé pololetí roku
2019 a informace kontrolního výboru.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé
obce, naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Městský obvod/
Zastupitelstvo/Zápisy.

Kateřina Hladíková

PODPOŘTE VRATISLAVICKÉ PROJEKTY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU
Do letošního ročníku architektonické soutěže Stavba roku
Libereckého kraje 2019 jsme přihlásili dva projekty, které jsme
ve Vratislavicích v loňském roce realizovali. Jedná se o stavbu
školky na Nové Rudě a Park Nové Vratislavice. V rámci ankety
Cena veřejnosti se do internetového hlasování, jež probíhá
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až do 15. 10. 2019, mohou zapojit i občané. Pokud Vás tedy
některý z těchto dvou architektonických počinů oslovil, můžete
mu dát svůj hlas prostřednictvím webových stránek
www.stavbaroku.lk/cena-verejnosti.
Vedení obce

Foto: Tomáš Malý

Foto: Radek Drbohlav

Foto: Michaela Šenberková

Foto: Radek Drbohlav

OBEC
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VYLEPŠUJEME PARK NOVÉ VRATISLAVICE
Aby si návštěvníci Parku Nové Vratislavice mohli letní sezónu naplno užít,
přichystali jsme zde několik novinek. V rozlehlém volnočasovém areálu je
kromě stánku s občerstvením k dispozici grilovací koutek, odpočinkové
louky nebo například prolézací věž a další hrací prvky pro děti. Abychom
lidem zajistili ještě větší komfort, vybudovali jsme dvě markýzy zastřešující
sezení. Více vyžití pak návštěvníkům přinesou dvě nová hřiště na pétanque, stůl na ping pong nebo prostor se sítí pro badminton. Veškeré náčiní
je návštěvníkům zdarma k dispozici ve stánku s občerstvením proti stoko-

runové záloze. U prolézací věže jsme upravili dopadovou plochu
a přemístili houpačku ptačí hnízdo na vhodnější místo. V aleji u parku
jsme zároveň vybudovali nové parkoviště s pěti parkovacími místy
a nainstalovali sedm nových lamp veřejného osvětlení. Připomínáme, že
je pro návštěvníky Parku Nové Vratislavice k dispozici veřejný gril, který
si mohou za malý poplatek pronajmout. Více informací naleznete na
www.vratislavice.cz/kultura-a-volny-cas/parky.
Vedení obce

FOOD PARK 2019
Šéfkuchař Robert Sklenář uspořádal v Parku Nové Vratislavice
na konci června letní gurmánský festival, který navštívilo přes dva
a půl tisíce lidí. Kromě ukázky profesionální přípravy moderních
pokrmů byly návštěvníkům k dispozici stánky s kvalitním vínem,
ciderem, pekařskými výrobky, originálními marmeládami nebo
produkty z farmy. Na jedinečnou přehlídku skvělého jídla a pití
pozval šéfkuchař Robert Sklenář další známá jména ze světa
gastronomie Marcela Ihnačáka, Ivana Rusinu a Michala Nevtípila.
(red)

5

Vratislavický zpravodaj OBEC

PŘED OPRAVOU

PO OPRAVĚ

OPRAVILI JSME DALŠÍ KOMUNIKACE
Během června prošla celkovou rekonstrukcí komunikace Tyršův vrch, kde
jsme na téměř půl kilometru po celé šíři položili nový asfaltový povrch.
Na začátku července jsme dále provedli celoplošnou opravu silnice Na
Vrších a opravili jsme také část silnice K Mojžíšovu prameni. O prázdninách ještě plánujeme kompletní rekonstrukce povrchů komunikací
v ulicích Pobočná a Nad Školou od křižovatky s Tanvaldskou ulicí po křižovatku s ulicí Náhorní. Děkujeme za Vaši trpělivost při realizaci oprav, které
přinášejí určitá dopravní omezení.

OŠETŘILI JSME VŠECHNY STROMY
NA HŘBITOVĚ
Kvůli bezpečí návštěvníků vratislavického hřbitova jsme museli bezpečnostním řezem ošetřit všech čtyřicet jedna lip. Ze vzrostlých stromů totiž padalo
během silnějších větrů značné množství větví a hrozilo, že někoho zraní.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

VÍLA NISA SE PO ROCE VRÁTILA
DO VRATISLAVIC
NA OPRAVY UPOZORNÍ NOVÉ ZNAČKY
Abychom občany zřetelně upozornili na probíhající opravy, nechali jsme
vyrobit nové informační cedule. Nově tak budete po Vratislavicích vídat
značky s emotikonem a doprovodným textem Opravujeme to pro Vás.
Vedení obce

VE VRATISLAVICÍCH BYLO SLAVNOSTNĚ
OTEVŘENO NOVÉ SENIOR CENTRUM
Za účasti libereckého primátora Jaroslava Zámečníka, starosty
Vratislavic Lukáše Pohanky, náměstka hejtmana Pavla Svobody
a provozního ředitele společnosti SeneCura Markuse Schwarze bylo
v červnu slavnostně otevřeno SeneCura SeniorCentrum. Nový komplex nabízí sociální službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem zaměřený na seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou
formou stařecké demence. Zařízení kromě zdravotní, ošetřovatelské
a sociální péče nabízí širokou škálu doplňkových služeb. Zájemci
naleznou více informací zde: www.liberec.senecura.cz.
(red)
6

Jako každým rokem, také letos se Vratislavice, jimiž protéká řeka Nisa,
připojily k tradiční akci Poselství víly Nisy. V pátek 14. června přivítal vratislavický starosta Lukáš Pohanka vílu i s jejím doprovodem vodních skautů.
Na hřišti Nisapark proběhlo předání stuhy, podpis do Deníku poselství
a krátké občerstvení, po kterém celá družina pokračovala dále po proudu
řeky do Liberce, Bílého Kostela a Hrádku nad Nisou s přáním, aby
i v dalším roce byla řeka shovívavá a její koryto stále klidné.
(red)

OBEC

PŘEDŠKOLÁCI DOSTALI DÁRKY
NA PAMÁTKU
Vedení obce každoročně věnuje vratislavickým předškolákům dárky, které
jim připomenou bezstarostná léta prožitá ve školce. Také letos v červnu
navštívil starosta Vratislavic Lukáš Pohanka všech 107 předškolních dětí
a věnoval každému budoucímu školákovi hedvábný polštářek s jeho
jménem a s natištěným obrázkem, který si sám již dříve v průběhu roku
ve školce nakreslil.
(red)

Vratislavický zpravodaj

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel základní školy Mgr. Libor
Rygál 28. června přivítali v obřadní síni vratislavické radnice žáky devátých
tříd, aby jim slavnostně předali poslední vysvědčení. Spolu s třídními
učitelkami dětem popřáli mnoho štěstí v další životní etapě a na památku
věnovali každému z jednačtyřiceti deváťáků hrníček z kolekce I LOVE
VRATISLAVICE.
(red)

PRVŇÁČCI MAJÍ PRVNÍ
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
Vratislavický starosta Lukáš Pohanka a ředitel základní školy Mgr.
Libor Rygál pozvali na 6. června do multimediálního sálu KC VRATISLAVICE 101010 žáky všech pěti prvních tříd, aby jim děti ukázaly,
jak pěkně se během roku naučily číst. Za odměnu dětem věnovali
veršovanou knížku ze speciální edice určené výhradně pro prvňáčky
"Kde se nosí krky" autora Miroslava Tvrze, kterou si mohou přečíst
během letních prázdnin. Když malí čtenáři po prázdninách přinesou
do knihovny obrázek nebo pár napsaných slov o tom, jak se jim
knížka líbila, čeká je sladká odměna.
(red)

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH
VYSVĚDČENÍ
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka předal 12. června devíti maturantům ze Střední umělecké školy maturitní vysvědčení. Slavnostního
aktu v obřadní síni vratislavické radnice se zúčastnili také ředitel SUŠ
Liberec Zdeněk Švácha, třídní učitelka maturitního ročníku Eva
Wagnerová a zástupkyně ředitele Ing. Petra Kotěšovcová.
(red)
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VRATISLAVICE SI PŘIPOMNĚLY
VÝROČÍ SLAVNÉHO RODÁKA

FOTOSOUTĚŽ „VRATISLAVICKÁ NEJ“

Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka uctil 25. června položením
věnce na hrobku Ignaze Ginzkeye dvousté výročí od narození tohoto
významného vratislavického rodáka, jenž měl podstatný vliv na rozvoji
naší obce. Slavnostní příležitosti se zúčastnil i pan Otakar Oraný, který
byl v továrně na výrobu koberců zaměstnán 60 let a v letech 1962 –
1970 se významně podílel na jejím fungování jako ředitel.

IGNAZ GINZKEY
se narodil 25. června 1819 ve Vratislavicích nad Nisou. Založil zde
továrnu na koberce, které začal vyvážet nejen do Rakouska a Německa, ale také do Anglie, Ruska a Brazílie. Stal se jedním z největších
továrníků v Čechách. Díky němu se tak mohou Vratislavice dodnes
pyšnit zauhlovací a vodárenskou věží, zámeckým parkem, zámečkem
nebo třeba konírnou. Po jeho smrti 3. června 1876 převzali továrnu
jeho synové Ignaz, Willi a Alfréd. Protože se Ignaz Ginzkey značně
angažoval také v sociální oblasti, pokračovali jeho potomci v jeho
odkazu, a tak zde dodnes máme domov pro seniory nebo zdravotní
středisko.
(red)

Léto je tady a s ním i čas dovolených a výletů. Protože foťák či mobilní telefon je povinnou výbavou každého výletníka, často se na něj
podaří zachytit hodně zajímavých míst. Proto jsme se v rámci Komise
životního prostředí rozhodli, že pro vás připravíme letní soutěž, které
se může zúčastnit úplně každý, kdo nám pošle vtipnou, hezkou
či zajímavou fotografii zachycující část naší obce. Kam nejraději
chodíte na procházku? Kde nebo co se vám ve Vratislavicích nejvíce
líbí? Zkrátka „Vratislavické nej“. Své fotografie můžete posílat po
celé letní prázdniny až do 30. 9. 2019 ve formátu JPEG na adresu
vratislavice@vratislavice.cz, do předmětu napište Fotosoutěž.
Nezapomeňte přiložit své celé jméno, název fotografie, místo pořízení
a svoji poštovní adresu. Hodnotit budou členové Komise životního
prostředí v půlce října. Těšit se můžete na zajímavé ceny. Fotografie,
které se umístí na prvních třech místech, budou otištěny ve Vratislavickém
zpravodaji.
Jaroslava Holíková

RODNÝ DŮM
FERDINANDA PORSCHEHO
PROGRAM AKCÍ | LÉTO & PODZIM 2019

13. 7. | LETNÍ GRILOVÁNÍ S PIVNÍMI SPECIÁLY

V sobotu 13. července si kavárna v Rodném domě připravila pro
návštěvníky letní grilování a ochutnávku pivních speciálů z malých
pivovarů.

17. 8. | VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI

Rodný dům Ferdinanda Porscheho nabízí návštěvníkům po celý den
volný vstup.

7. 9. | DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Rodný dům Ferdinanda Porscheho nabízí návštěvníkům po celý den
volný vstup.

28. 9. | FOOD TRUCK – POLÉVKOVÁNÍ

Těšte se na polévky, vaﬂe na špejli, sezónní limonády a další dobroty
ze „ZÁTIŠÍ FOOD TRUCKU“.

Obr. zdroj: cs.wikipedia.org
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Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice n. N.
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VRATISLAVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

Foto: KC

Divadelníci z různých koutů Libereckého kraje zavítají
každoročně během posledního červnového týdne do atria
kulturního centra, aby divákům představili inscenace, které
nastudovali během uplynulé sezóny. Letošní ročník Vratislavického divadelního léta se nesl v komediálním duchu
a přilákal téměř čtyři stovky návštěvníků.
Divadelní přehlídku pod širým nebem zahájilo pásmo biblických
příběhů Bůh ví, jak to bylo v loutkovém provedení Rudy Hancven-

cla z Jablonce nad Nisou. Následovalo představení hereckých
nadějí z Liberce Velké divadlo malého světa. Studentský divadelní
soubor Stopa z Podještědského gymnázia tentokrát nastudoval
hru na motivy barokní komedie Velké divadlo světa významného
španělského dramatika a básníka Pedra Calderóna de la Barcy. Se
situační komedií z divadelního prostředí o podivuhodné závěti, která
svede dohromady pět osudových žen jednoho mrtvého muže Opona
nahoru anglického dramatika Petera Quiltera, přijeli o den později
herci z DS Chrastava. Ve středu byla na programu legendární černá
komedie Ladislava Smočka Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
o lidumilovi, který se málem stal několikanásobným vrahem v podání
divadelníků ze souboru J. J. Kolár z Poniklé. Dalším představením
byla detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí
přímořského majáku Ani za milion autorů Michaely Doleželové
a Romana Vencla. Inscenaci plnou brilantních dialogů a inteligentního humoru nastudovali herci z DS Pohoda Hrádek nad
Nisou. Posledním představením Vratislavického divadelního léta
byla anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si
s okultními vědami Rozmarný duch od Noela Cowarda v podání
L(učanského).S(polku).D(ivadelního).
Kateřina Hladíková
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LÍSTEČKOVÉ PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ
Konec školního roku s sebou nese vždy mnoho emocí. Jedním
z momentů, který je jimi prosycen, je rozloučení s předškoláky
a jejich pasování na školáky. Této slavnostní události se účastní
i Mgr. Libor Rygál, protože není pověřenější osoby k pasování
předškoláka na školáka než ředitele vratislavické základní školy.
Čerstvě pasovaný školák hrdě probíhá špalírem, na jehož konci jej
vítá starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, aby mu předal dáreček
a popřál hodně štěstí v nové životní etapě. Na závěr nesmí samozřejmě chybět ředitelka MŠ Lísteček Mgr. Dana Keltnerová, která
finálně vypouští dítko ze své náruče, aby se z něj mohl stát školák.
Nebylo by Lístečku vlastní, kdyby se takováto důležitá událost
odehrála bez společného počinu. Proto se letos na hřišti sešli
všichni „lístečci“, dospělí i děti, aby si společným silným hlasem
zapěli po svém přetextovanou hitovku „Za sto let“. Díky takovýmto
chvílím si uvědomujeme, jak důležité je pečovat o společenství,
udržovat zvyky, tradice a vést děti vlastním příkladem ke schopnosti
vycházet s lidmi. S tím nám velmi pomáhají celé Vratislavice, ředitel
ZŠ i sám pan starosta svým vstřícným přístupem a my jim za to
z celého srdce děkujeme. Moc děkujeme také celému kolektivu
hřiště Na Rozcestí, který nám pomohl celou tuto akci zorganizovat.
Za kolektiv MŠ Lísteček Bc. Anežka Cvejnová

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ V MŠ LÍSTEČEK
Konec školního roku přinesl dětem z mateřské školy Lísteček projekt s názvem Den splněných přání. Děti měly naprosto svobodně
rozhodnout, co by chtěly dělat a jíst, nakreslit své nápady, a pak
společným hlasováním dojít k finálnímu plánu dne. Domnívám se, že
nepřeháním, když za celý Lísteček přiznám, že se naše srdce chvěla
dojetím, když jsme viděli výsledky několikadenního hlubokého zamyšlení dětí. Děti dostaly absolutní volnost v nápadech, ale přesto se nejčastěji na návrzích vyskytovaly činnosti a jídla z běžného
režimu, které mají rády. „Já ani nevím, co si mám přát, mně tady nic
neschází.“ Z toho důvodu přišla na řadu naše dospělácká fantazie,
díky níž se přání dětí krapet okořenila, aby si „svůj den“ skutečně
užily. Výsledkem byla fantastická stmelující atmosféra, ve které se od
ucha k uchu usmívaly nejen všechny děti, ale i celý kolektiv. Bylo to
takové naše lístečkové rozloučení se školním rokem.

MŠ SÍDLIŠTĚ SE ROZLOUČILA
SE SVÝMI PŘEDŠKOLÁKY

Tradičně se ke konci školního roku chtějí naše děti, které odchází do
základní školy, předvést, co se v „mateřince“ naučily a s čím se mohou
pochlubit. Těší se na ocenění učitelek, rodiny, ale i pana starosty Lukáše
Pohanky. Dopoledne každoročně přichází s milými dárky v podobě
polštářkových mazlíčků, které zdobí obrázky namalované samotnými
dětmi. Po krátkém vystoupení pan starosta dětem poděkuje za účast na
kulturních akcích obecního úřadu a každému jednotlivě popřeje úspěšný
vstup do základní školy. V odpoledních hodinách se tyto děti loučí ještě
se svými učitelkami a kamarády za účasti rodinných příslušníků.
Po pásmu písní, básniček, tanečků či dramatizace jsou „ošerpovány“, ale
též obdarovány dárečky a knížkami. Tím vyvrcholí slavnostní rozloučení
s budoucími školáky. Poté se již všichni těší na zábavu v podobě
kulturního vystoupení učitelek školky a na připravené bohaté občerstvení
na naší školní zahradě. O něj se zasloužily nejen naše paní kuchařky,
ale v podstatné míře i naše maminky. O pitný režim k opečeným
buřtům se opět postaral Pivovar Vratislavice, za což moc děkujeme.
Chceme touto cestou poděkovat i pracovníkům vratislavického technického střediska, bez jejich přispění by tato akce nebyla na jedničku!
Máme jedno přání, ať se našim budoucím školáčkům daří a zažívají
mnoho úspěchů v základní škole!
Mgr. Hana Šimková, ředitelka školy

DEN MLÉKA V MŠ LÍSTEČEK
V úterý 28. května jsme si s dětmi v MŠ Lísteček středisko Tanvaldská
a Poštovní připomněli "Mezinárodní den mléka". Nejdříve si paní učitelky
pro děti připravily různé hry, např. v podobě Mléčného krále. Seznámily
je s tím, proč je dobré mléko a mléčné výrobky konzumovat, a pak pro
ně paní kuchařky nachystaly výstavku nejrůznějších výrobků, které se
z mléka vyrábějí. Děti také mohly ochutnat kozí mléko a ovčí sýr z místního regionu. Byli jsme mile překvapeni, jak jim "šmakovalo"...
Vladimíra Nezmarová

kolektiv MŠ Lísteček – Východní
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Na začátku června vyjely třídy 2.A a 2.B do přírody Českého ráje.
V RD U Peštů tak prožily 5 dní jako indiáni. Plnily různé úkoly za pírka
na čelenku, viděly krásnou přírodu a památky a taky si užily krásné
počasí při hrách a výletech. Žáci z 2.C a 2.D vytvořili barevné týmy
a poznávaly nejen skřítka Tataťuka, ale i krásnou krajinu v okolí Josefova
Dolu. Škola v přírodě se všem moc líbila.
Učitelky 2. tříd

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
V rámci předmětu Výchova k občanství a tématu zákonodárná moc jsme
se žáky 8. ročníků navštívili Poslaneckou sněmovnu. Přímo na místě jsme
si uvědomili, že dbát o veřejné blaho, není tak jednoduché, jak se na první
pohled zdá. Byli jsme seznámeni s pracovním programem a zatížením
poslanců, jak jsou jejich rozhodnutí důležitá, odpovědná a nezřídka ovlivní
fungování naší země na dlouhou dobu. Zasáhnou tak i do naší budoucnosti. Byl to velmi poučný zážitek.
Mgr. Jan Kapil, Mgr. Věra Humpalová

VODÁCI
Žáci sedmých tříd se zúčastnili vodácké výpravy na řece Jizeře. 7. A
vyrážela ze Spálova na Malou Skálu, cestou se některým podařilo utopit
loď, ale všichni nakonec dorazili do kempu, kde je čekala odměna
v podobě dobré večeře. Druhý den se opět vydali na lodích do Dolánek
a tentokrát se již nikdo nedobrovolně nevykoupal, závěrečnou cestu
podnikli na koloběžkách. Žáci 7. B vyráželi za nepříznivé předpovědi
a vyhlášení druhého povodňového stupně, díky čemuž nakonec nemuseli
lodě nejen přenášet, ale ani moc pádlovat a plutí do kempu zvládli
v rekordním čase. Po nočním ochlazení na 2 °C je čekal slunečný den
a cesta do Dolánek. Putování obou tříd zakončilo radostné vodácké
zvolání „ahooooj“.

ÚNIKOVÁ HRA
Žáci deváté třídy se zúčastnili nové únikové hry, kterou nabízí liberecký
V klub. Tato únikovka je unikátní tím, že je určena školním kolektivům.
Žáci spolupracují v menších skupinách, ale cíle mohou dosáhnout
nakonec jen všichni společně. Zábavným způsobem se učí spolupráci,
uplatňují se zde prvky logického myšlení, rozvíjí se schopnost orientace
v problému a je podpořeno konstruktivní myšlení. Naše třída díky kvalitní
spolupráci cíle dosáhla! Památeční sošku jsme si odnesli a bude nám
připomínat společně strávené chvíle.
Mgr. Lada Slámová

Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lucie Marhoulová

LETNÍ PÁTRÁNÍ
Na letní měsíce beze školy jsme si pro vás připravili hledání tajných
skrýší. V každé skrýši bude odkaz na některou ze zajímavostí Vratislavic nad Nisou. Tuto zajímavost vyfotografuj nebo se vyfotografuj
zároveň s ní a nezapomeň odpovědět na otázku. Hledat můžeš sám, se
spolužákem, s mamkou nebo taťkou, zkrátka jak ti to vyhovuje. Odpovědi zpracuj na PC (Word, PowerPoint), nezapomeň uvést své jméno
a třídu, vytvořený soubor pošli na adresu letni.patrani@seznam.cz.
Podrobné informace naleznete na stránkách vratislavické základní školy
http://www.zs.vratislavice.cz/uvodni-strana/aktuality.
úspěšné hledání a krásné léto přejí Honza a Jakub z 8.C
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PRÁZDNINY

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
INSPIRACE NA PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ A HRANÍ
Z VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY:
pro děti:
Jak se chodí do světa, Jiří Žáček, Josef Lada - Jiří Žáček napsal:
„Nějakým zázračným kouzlem začaroval Josef Lada své obrazy a kresby,
proto se v nich cítím jako doma. Jako by to byl svět mého dětství. Jako
bych já byl ten kluk, který zjara otlouká píšťalku, v létě staví na potoce
hráz, na podzim si v ohníčku peče brambory a v zimě staví na návsi
sněhuláka a sjíždí na saních ty nejprudší stráně.“
pro dospělé:
Mona Lisa Virus, Tibor Rode - V Americe náhle zmizí skupina královen
krásy a po čase se opět objeví, ale všechny dívky jsou znetvořené po plastických operacích. Na Staré radnici v Lipsku je zničena nástěnná malba
Leonarda Da Vinciho. Zároveň se po celém světě šíří počítačový virus,
který ničí fotografie žen. Co mají tyto události společného?
pro všechny hravé:
Kamionem po Evropě - Legendární kamiony už čekají, až zavelíte k odjezdu. Vydejte se s nákladem do evropských měst, buďte při jeho dopravě
nejrychlejší a utržte co nejvíce peněz. Pak na vás čeká opojné vítězství.
Kamioňáckým závodům se mohou oddávat už 2 hráči, celkem vás ale
může být až 6.

Hravý vesmír pro malé dobrodruhy – Objevujte vesmír, potkejte
planety a plňte úkoly s touto veselou hrou pro malé kosmonauty.
Colorio – rodinná hra, ve které vedou k vítězství dobrá paměť, štěstí
a ochota zariskovat. Připravte soupeři barevnou past…
Ponder - Kdo z rodiny je nejrychlejší žabkou? Vítejte u rybníka! Žádné dlouhé rozmýšlení, závod může začít.

BALENÍ UČEBNIC
CENA OBALENÍ JEDNOHO KUSU UČEBNICE/KNIHY:
Služba je k dispozici od 1. do 30. září
Formát A6

Cena 3,- Kč

Formát A5

Cena 5,- Kč

Formát A4

Cena 8,- Kč

Větší formáty

Cena 10,- Kč

LETNÍ PROVOZ VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY
V období letních prázdnin od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 bude
otevřeno v knihovně každou středu od 9:00 do 17:00 hodin.
Po dohodě s knihovnicí je možno půjčit si knihy na celé prázdniny.
Markéta Fizková, Helena Brestovanská
a Blanka Šafránová –Krejbichová, knihovnice
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JUBILANTI
KVĚTEN 2019

70 let

80 let

Petr Křížek
Marie Kučerová
Karel Juklíček
Václav Nosek

Květuše Holá
Luboš Stančík
Věra Grollová

75 let

Miluška Machutová

85 let

Dobroslava Jírová
Anna Havlová
Jaroslava Hlaváčková
Ladislav Klíma

SENIOŘI ZAHÁJILI NOVOU TURISTICKOU
SEZÓNU
Turistický spolek vratislavických seniorů zahájil letošní letní sezónu
dvěma zájezdy. Ve středu 22. května jsme zopakovali pokus
o návštěvu Hradce Králové jako náhradu za neuskutečněný zájezd
loni v září. Tentokrát vše proběhlo bez problémů. Navštívili jsme kostel se zajímavými obrazy křížové cesty v obci Konecchlumí. Následně si prohlédli staré město v Hradci Králové včetně interiérů katedrály Sv. Ducha. V nové části města jsme obdivovali díla známého
architekta Josefa Gočára. I přes nepřízeň počasí jsme vše zvládli
bez úhony ke spokojenosti všech účastníků. O dva týdny později
jsme si jako cíl vybrali podhůří Jizerských hor, tentokrát z jejich druhé
strany v Polsku. Navštívili jsme města Lubaň a Lwowek Slaski, kde
jsme obdivovali historické středy města, bohužel poničené za
2. světové války, ale následně obnovené do současné velmi hezké
podoby. Navštívili jsme také Lesňanskou údolní nádrž na řece
Kwisa, kde jsme si prohlédli stavbu přehrady a nedaleký hrad Czocha. Putování jsme zakončili v půvabných lázních Swieradow Zdroj,
kde panuje čilý lázeňský ruch. Plni hezkých dojmů se těšíme na další
zcela jistě zajímavé výlety a zájezdy, které nás v letní sezoně čekají.
Antonín Ročňák

90 let

Marie Zemanová

92 let

Marie Bukvičková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
17. 7. 2019
ODJEZD 7:33

ČD Liberec, Raspenava – Smědava
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

24. 7. 2019
ODJEZD 9:33

ČD Liberec, Černousy a okolí
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

31. 7. 2019
ODJEZD 7:02

ČSAD Liberec, Lomnice – Tábor - Železnice
vedoucí pan Janků, náročnost 2

7. 8. 2019
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Smržovka - Jiřetín
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

14. 8. 2019
ODJEZD 9:40

ČSAD Liberec, Kosmonosy – Baba – Dědek - Bakov
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

21. 8. 2019
ODJEZD 9:33

ČD Liberec, Hejnice – Liščí chata
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

28. 8. 2019
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Kořenov – Příchovice - Tanvald
vedoucí pan Janků, náročnost 2

3. – 5. 9. 2019
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda, Jindřichův Hradec a okolí
vedoucí pan Ročňák, pozn. Euro

Uvedené časy a místa odjezdu jsou pouze informativní. V případě
jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Milenu Vanišovou
na tel.: 736 638 290.
Hana Weinzettelová

ODEŠEL BÝVALÝ PROVOZOVATEL
TYRŠOVY CHATY JIŘÍ HOLIČ
S lítostní oznamujeme, že 27. 6. 2019 v nedožitých
69 letech zemřel Jiří Holič, který v letech 1989 až
1995 provozoval Tyršovu chatu.
Jiří Holič, syn
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ROZHOVOR

CAVEWOMAN DANIELA
CHODĚROVÁ: „ŽENY DNES NEMAJÍ
PROSTOR BÝT JENOM ŽENAMI“
S divadelním představením Cavewoman přijela v červnu do vratislavického
kulturního centra herečka Daniela Choděrová. V na první pohled křehké
hrdince této komediální one woman show byste jen stěží hledali archetyp
jeskynní ženy, přesto se role zhostila zcela přesvědčivě. S vtipným nadhledem divákům přednesla obhajobu jeskynní ženy, ve které se zamýšlí nad
věčným soubojem obou pohlaví snažících se žít vedle sebe na stejné planetě.
Je to pro herečku velká výzva, sama se
zhostit tak dlouhého představení, které má
diváky vyloženě bavit, a navíc navázat na
úspěch věhlasného Cavemana?
Samozřejmě to je výzva, ale pro mě osobně
výzva, která se neodmítá. Co se týče Cavemana,
tak tato hra na něj nemá navázat, není to žádné
pokračování. Je to samostatné představení, akorát z pohledu ženy. Často narážím na to, že lidé,
kteří znají Cavemana, buď přijmou, že je to jiný
žánr, protože Cavewoman není vyloženě stand
up komedie, je to víc divadelní celek, a těm se to
velice líbí. Nebo jsou naopak zklamaní, protože
očekávají, že to je pokračování Cavemana, což
ale není.
Ta dvě představení tím pádem tedy ani
nejde srovnávat…
Nejde, a i když úplně chápu, že to všichni
srovnávají, jsou to dvě odlišné věci. Nelze ani
pominout fakt, že kolegové hrají Cavemana
čtrnáct nebo patnáct let a mají za sebou tisíc
repríz a já zhruba dvacet. To je opravdu něco
úplně jiného.
Jaká je postava, kterou ztvárňujete?
Je to normální typická ženská, která žije
v dlouhodobém vztahu, tzn. jsou chvíle, kdy z toho
naprosto šílí a jsou momenty, kdy si to užívá.

Má v sobě tedy každá z nás Cavewoman?
Určitě ano. Problém je v tom, že v dnešní
době v sobě sice tu jeskynní ženu máme, ale
s tím rozdílem, že dnes ženy nemají prostor
být jenom ženami. To je právě to, na co
v představení narážím. My musíme dělat
spoustu věcí i za muže. Ne, že by to představení bylo jakkoliv feministické, to vůbec ne.
Ale dnes jsou ty role promíchané. Málokdy
spolu žijí typický maskulinní muž s jemňoučkou
ženou, která by mohla být jen tou princeznou.
V každé rodině je to zmixované.
Jedná se tedy o čistě ženský pohled na
vztahy. Navštěvují Cavewoman výhradně
ženy, nebo sklízí úspěch také u mužské
části populace?
Když se podívám do hlediště, vidím muže
i ženy, většinou v párech. Rozhodně to není
představení pouze pro ženy, ale už jsem se
setkala s názorem, že Caveman se více líbí
mužům a Cavewoman naopak ženám.
Během představení se zamýšlíte
například také nad tím, proč mají ženy
hrůzu z tloušťky. To ale rozhodně není
Váš případ. Jak se udržujete v tak
skvělé formě? Není žádným tajemstvím,
že jste dvojnásobná mistryně republiky
v pole sportu. Děláte ho stále?

Vratislavický zpravodaj

Ty mistrovské tituly sice mám, ale rozhodně to
už neplatí, protože nemám vůbec čas trénovat. Sice hraji v jednom představení Odhalená
pravda, kde vystupuji na tyči, ale jinak se k pole
sportu vůbec nedostanu, protože mi to čas
nedovolí.
Kromě toho, že hrajete v divadlech, filmech i seriálech, píšete ještě scénáře, jste
dvojnásobnou mistryní ČR v pole sportu,
vychováváte dvě děti… Jak to všechno
zvládáte?
Těžko! Někdy jsem hodně unavená, ale pak jsou
zase momenty, které mě nabíjejí. Často se stává,
že i když jsem vyčerpaná před představením, po
něm překypuji energií od lidí a tím, jak do toho
jdu naplno. Takže mě to všechno vlastně nabíjí,
a tedy spíš dává, než bere.
A jak relaxujete?
Ráda čtu, jdu se psem, někdy si s ním jdu
zaběhat…
Takže komě toho, že jste známá herečka,
jste normální maminka, jako každá jiná…
No samozřejmě! Ráda vařím, peču chleba
a dělám takové ty klasické rodinné věci. Ty mě
uklidňují, to mám pak pocit, že je vše v pořádku.
Pracujete aktuálně na nějakém dalším
projektu?
Teď momentálně ne, protože Cavewoman mi
zabere většinu času, takže zatím nic nového
nechystám, ale uvidím, třeba se na podzim něco
nového zase vyvrbí.
A jaké máte do té doby plány? Co Vás
čeká v létě?
Na léto mám krásné plány a už se na to moc
těším. Na konci června odlétám s kamarády
na tři týdny do Gruzie, kde budeme chodit
s batohy na zádech po horách. Po návratu jedu
na Colours of Ostrava, kde letos budou hrát
moji oblíbení The Cure, na kterých jsem vyrostla.
Musela jsem si koupit čtyřdenní vstupenku,
protože nevím, který den budou vystupovat.
Vyblokovala jsem si volno, abych tam mohla být,
takže na to se nesmírně těším. A ještě s dětmi
jedeme na vodu do jižních Čech spolu s partou
z divadla ABC, se kterou jezdíme v zimě na hory
a občas v létě jedeme vodu.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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KONCERT NA STŘEŠE: KAMIL
STŘIHAVKA A AKUSTICKÉ TRIO

AKCE: 4. FESTIVAL VÍNA LIBEREC

31. 8. od 11:00 hod.

Cena skleničky FVL#4:
190 Kč v předprodeji
230 Kč na místě

16. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

Foto: Dencanté

Foto: archiv Kamil Střihavka

Jedinečný hudební zážitek na střeše knihovny v atriu kulturního
centra s výhledem do okolí. V případě nepříznivého počasí se
koncert uskuteční v hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010.

DIVADLO: CAVEMAN

Dva roky utekly jako voda a připraven je FVL#4. Fúze výborného
vína, skvělé gastronomie a kvalitní hudby, to jsou pilíře, na kterých
je Festival Vína Liberec již tradičně postaven.
Dějištěm největší vinné události v libereckém regionu se opět
stane Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010.
Vstup do areálu zdarma.

KONCERT V KOSTELE:
ANNA K. - AKUSTICKY

6. 9. od 20:00 hod.

Vstupné: 350 Kč sezení hlavní sál
290 Kč stání první a druhý balkón

23. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

Humorná one man show o rozdílech mezi muži a ženami opět
v Desítkách. Pořadatel: Point s.r.o.

Foto: archiv Anna K.

V nádherném prostředí kostela Nejsvětější Trojice si můžete letos
vychutnat v akustickém provedení skladbu roku 1999 Nebe, ale
i další hity pětinásobné držitelky hudebních cen Anděl Anny K.
– Nelítám nízko, Chvíli nad vodou, Stačí, když se díváš, Šestý
smysl, zavírám oči, Večírek za koncem a spoustu dalších.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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VRATISLAVICKÁ PLAVKYNĚ
SE V SRPNU POKUSÍ PŘEPLAVAT
KANÁL LA MANCHE

MAESTRO-MOTION MISTŘI A
VICEMISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY

Handicapovaná dálková plavkyně z Vratislavic nad Nisou Markéta
Pechová úspěšně zakončila letošní soutěžní sezónu a v polovině srpna
vyráží do Francie, kde se pokusí pokořit kanál La Manche. Této náročné
výzvě předcházel intenzivní trénink a série závodů, na kterých se letos
umisťovala na stupních vítězů. V termínu od 18. - 29. srpna, kdy bude
čekat na příznivé podmínky k přeplavbě, proto držme této odvážné ženě
palce na cestě za splněním jejího snu.
(red)

Maestro-motion uzavřelo soutěžní sezónu na Mistrovství České republiky. Na velkém finále v Lucerně v Praze jsme se ukázali se všemi
soutěžními formacemi 25. 5. a nikdo neodešel s prázdnou. Choreografie Phantom skončila na krásném 4. místě, Egypt získal titul 2.
vicemistři České republiky, malá formace hlaváků E.M.S.K.Š. vyhrála
2. místo a jsou to vicemistři České republiky stejně jako naše děti
hobby a jejich choreografie Krotitelé duchů, titul mistrů jsme si
zasloužili se school exhibition Láska nad závist. Bylo skvělé u výkonů
našich tanečníků být, protože jsou neskutečně zapálení a nejvíc se
mi líbí, jak si všichni vzájemně fandí jako super parta. Natálka Novotná zde také zazářila se svým sólem a stala se vicemistryní České
republiky, duo Kája Folprechtová a Kristýnka Pavlatová skončilo
na skvělém 3. místě, Jára a Kristýnka Egrtovi vybojovali úžasné 2.
místo a titul vicemistři, Kačka Rainerová a Kája Slezáková si ve
velké konkurenci vytancovaly krásné 4. místo. Všem za náš tým moc
gratulujeme. Hned druhý den jsme měli také v Praze další mistrovství Czech dance tour. Na této soutěži jsme se ukázali s choreografií
Egypt a holky v největší konkurenci za celou sezónu vytančily skvělé
5. místo a za sebe musím říci, že jsem na ně moc pyšná, protože
bojovaly a daly do toho maximum a za celou sezónu ani jednou
nepolevily. Se „schoolem“ jsme vybojovali titul 2. vicemistři České
republiky. Děkuji všem tanečníkům, co do této choreografie šli, že se
ji naučili za pouhé dva měsíce, a navíc dosáhli tak velkých úspěchů.
V pátek 14. 6. jsme měli závěrečnou show na hřišti u základní školy,
kde vystoupily od našich nejmenších školek, až po ty nejstarší děti.
Kdo se zúčastnil a viděl, může posoudit sám, že byli všichni skvělí,
a show se všem moc líbila. Děkujeme opět panu řediteli Mgr. Liborovi Rygálovi za jeho spolupráci s námi, protože takových lidí jako on,
co dělá vše od srdce, je málo, a my si ho za to nesmírně vážíme.
Teď už nás čeká léto, kdy nabízíme dva příměstské tábory pro
nejmenší děti a jedno taneční soustředění pro pokročilé, na kterých
nám zbývá pár volných míst, tak neváhejte a přihaste se na email
maestromotion@email.cz, vše naleznete na našich webových
stránkách www.maestro-motion.cz. Dále jsme dostali skvělou nabídku z Vratislavic reprezentovat Českou republiku ve Francii na festivalu EUROPE EN BERRY TOURAINE, na který už stavíme novou
choreografii a nesmírně se těšíme, protože je to pro nás obrovská
čest. Děkujeme za důvěru, kterou do nás vkládáte.
Eunika Rucká, DiS.
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MLADÍ HASIČI UKONČILI SOUTĚŽNÍ
SEZONU

VRATISLAVICKÉ AEROBIČKY
JSOU MISTRYNĚMI ČR

Dva červnové víkendy byly pro vratislavské mladé hasiče úspěšné.
V obvodním kole hry Plamen na libereckém stadionu vybojovali naši
mladší žáci stříbrnou medaili a získali postup do vyššího kola, starší
žáci skončili pátí. Následující den se na okresním kole požárního sportu
dorostu ve Frýdlantu podařilo našemu smíšenému družstvu dorostu
získat zlatou medaili. O dalším víkendu, opět ve Frýdlantu, se konalo
vyšší, okresní kolo mladých hasičů, kde postupující mladší žáci z Vratislavic získali místo šesté. V neděli nám soutěžní sezonu zakončila dvě
družstva přípravek, dětí do 6 let. V Držkově se na Festivalu přípravek
rozdávalo rovnou 12 zlatých medailí pro 12 soutěžních družstev
a 2 zlaté patřili vratislavickým mladým hasičům. Děkujeme za pěknou
reprezentaci všem družstvům během obou náročných víkendů a nyní již
přejeme krásné prázdniny a hodně odpočinku.

Juniorky z aerobikového klubu Akademie sportu Liberec přivezly z MČR
v Praze zlato. Po úspěšné sérii medailových semifinálových kol nakonec
děvčata slavila úspěch v podání titulu ve step aerobiku kategorie 17 let
a více se sestavou Gejša (N. Benešová, A. Kněbortová, J. Košková,
K. Farská, A. Rychnová) na závodech Mistry s mistry. Také malé stepařky
si z velkého finále v Kutné Hoře přivezly další stříbro. S choreografií Spartanky (V. Horecká, A. Hofmannová, S. Lahutová, E. Jägerová, A. Válová,
Z. Netřebská, Z. Schneiderová, D. Chuchlová, M. Kamenská, N. Trakalová)
mají na kontě již pátou stříbrnou medaili a jeden bronz. Děvčata, která
cvičí Team Show a sestavu s náčiním (A. Stejskalová, J. Němcová, E. Zahová, E. Balšánková, N. Nyplová, V. Klazarová, A. Novotná, A. Neprašová,
T. Vobejdová, K. Zítová, J. Lajžnerová) se mohou pyšnit medailí ze závodů
v Praze, kde vybojovala stříbro. Dívky, které závodí ve sportovním aerobiku, zabojovaly i v kategorii jednotlivkyň a dvojic a přivezly si medaile.
Karolínce Netušilové se podařilo vyhrát finále ČR v Lucerně v kategorii
profi SAE. Ve dvojici s Emičkou Torákovou navíc vybojovaly stříbro. Ani
v Sedlčanech nenechala Kája svých 34 soupeřek z celé republiky před
sebou a odvezla si bronz. Emička Toráková zde v nejmladší kategorii
SAE jednotlivkyň vybojovala stříbro a dvojice Klárka Kadlecová a Eliška
Bindová v nejmladší kategorii bronz. Nelča Nyplová a Adélka Novotná
hezké 10. místo. Aerobic club BBS si nyní dopřává zasloužené volno
a na značky se opět postaví na příměstském soustředění poslední týden
v srpnu. Během celého září budou probíhat nábory do všech kurzů
Akademie sportu Liberec. Bližší informace získáte na stránkách
akademiesportuliberec.cz. Přejeme všem krásné léto.

Kolektiv vedoucích mladých hasičů SDH Vratislavice

Za tým trenérů M. Seilerová a V. Kolmann
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Akustický koncert

ANNA K.
Kostel Nejsvětější Trojice
ve Vratislavicích nad Nisou

pátek 6. září 2019 | 20:00 hod.
Předprodej vstupenek v Informačním centru VRATISLAVICE nebo v síti evstupenka.cz.
Cena vstupenek: 350 Kč / sezení hlavní sál a 290 Kč / stání balkon.
www.vratislavice101010.cz
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