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ÚŘEDNÍ HODINY

VRATISLAVIČÁCI,
prázdniny školákům utekly jako voda a život většiny
z nás se s příchodem školního roku dostává do
svých známých kolejí. Kromě dovolených jsou letní
měsíce také časem, který se dá využít k přípravě
na další období. A právě tak jsme ho využili i my ve
Vratislavicích, kdy jsme se tentokrát hodně věnovali
naší základní škole. Mimochodem věděli jste, že
ZŠ Vratislavice je s více než sedmi sty žáky největší
školou v Liberci? Abychom dětem zajistili co nejlepší
vzdělání, zařídili jsme jim novou moderní počítačovou učebnu. Zakoupili jsme 29 výkonných
počítačů včetně moderních monitorů a rychlého serveru.
Úprav se dočkalo i okolí základní školy. Přímo v areálu školy vzniklo 24 nových parkovacích
míst. Využívat je budou učitelé a další zaměstnanci školy. Uleví se tak ostatním parkovacím
plochám v okolí a zejména vedle kulturního centra, kde je část parkoviště zabraná
v souvislosti se stavbou nové knihovny.
Rád bych na tomto místě zmínil také dva počiny, které mi v poslední době udělaly velkou
radost. Prvním je výkon vratislavické hendikepované sportovkyně Markéty Pechové.
Markéta 25. srpna přeplavala jako první hendikepovaná žena kanál La Manche. Před ní
ho překonalo jen 23 Čechů, z toho 8 žen. Je to neskutečný výkon a důkaz toho, že pevná
vůle, odhodlání a poctivé tréninkové úsilí dokáží překonat i nepřízeň osudu. V rámci
dotací jsme jí v loňském roce přispěli na přípravu 15.000 Kč. Moc Markétě gratuluji
a takový výkon obdivuji.
Druhou událostí, která mě těší, je zahájení rekonstrukce areálu bývalé Vratislavické kyselky.
Tu letos v srpnu zahájila společnost Kitl, která areál vlastní. Vždy rád vidím, když se
šikovným a pracovitým lidem daří realizovat v podnikání dobrý nápad. Když má firma navíc
ještě zájem na obnově historicky významných míst, je to ideální kombinace. Jako asi většina
z Vás budu v tomto snažení společnosti Kitl držet palce a za městský obvod mohu slíbit,
že od nás bude mít plnou součinnost.
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Přeji Vám krásný začátek školního roku.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:
PC učebna

2

Rekonstrukce kyselky

zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 9. 2019
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

INFO

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
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Letošní čtvrté zasedání zastupitelstva MO Vratislavice nad
Nisou se uskutečnilo ve středu 28. srpna v hlavním sále
KC VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení
předloženo celkem dvacet bodů. Hlasovalo se například
o zprávě finančního výboru, o druhém rozpočtovém opatření roku
2019 a čerpání rozpočtu k 30. 6. 2019. Řešily se také směna,
výkupy a prodeje pozemků. Zastupitelstvo dále projednalo záměr
společnosti Traxial - ksí s.r.o. vybudovat na pozemku na křižovatce
ulic Tanvaldská a Dřevařská obchodní centrum, které zde měla
původně realizovat společnost Tesco Stores a.s. Představitelé
obce rovněž schválili změnu katastrální hranice, nový název účelové
komunikace U Kyselky a dohodu o narovnání se společnostmi EDI
Liberec, a.s. a spolkem NOVÁ RUDA s.r.o.
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.

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Kateřina Hladíková

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám
tentokrát budou k dispozici v pondělí 16. září od 9:00
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny jsou 21. října a 18. listopadu. Více informací
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je v pondělí 25. září od 15:00
do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem objednat na
telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny poradny jsou
23. října a 20. listopadu.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 16. září od 14:30
do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem objednat
u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.: 482 428 818.
Nadcházející termíny jsou 21. října a 18. listopadu.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
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 do 23. září 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 mikinu z kolekce I love Vratislavice.
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
(red)
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PARKOVIŠTĚ KISS AND RIDE
USNADNÍ RODIČŮM ODVOZ DĚTÍ
DO ŠKOLY
Rodiče vozící děti do základní školy mohou od září využívat další tři
zcela nová stání. Podél chodníku u kulturního centra jsme vyhradili
plochu pro vozidla s označením K+R (tzv. Kiss and Ride). Nejedná se o klasická parkovací místa, ale o prostor určený výhradně
pro krátké zastavení a vysazení spolujezdce nebo vyčkání na jeho
příchod. Značka K+R tedy označuje typ parkoviště, na kterém lze
pouze krátce zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
Na tomto místě mohou děti samy vystoupit přímo u chodníku a bezpečně po přechodu dojít do školy, zatímco řidič následně pokračuje
v cestě dál.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

NOVÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ
Nedostatek parkovacích míst je problém, který průběžně řešíme
po celém katastru Vratislavic. O prázdninách jsme se zaměřili na
okolí vratislavické základní školy. Vedle historické budovy ZŠ vzniklo
parkoviště s 24 místy, které je určeno pro zaměstnance školy
a během kulturních akcí bude přístupné i veřejnosti. Díky novému
parkovišti se uvolní místa nad kulturním centrem. Věříme, že toto
opatření zásadně zjednoduší problémy s parkováním, se kterými
jsme se u základní školy dlouhodobě potýkali.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

PARK NOVÉ VRATISLAVICE V LÉTĚ ŽIJE

SEMAFOR U KOSTELA JE OPRAVENÝ
Ještě před začátkem školního roku se nám ve spolupráci
s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
podařilo zajistit opravu semaforu u kostela. Světelná signalizace
u tramvajové zastávky byla poškozena v červnu při dopravní
nehodě a od té doby nefungovala. Vyřešit opravu semaforu, který
reguluje provoz v samém centru Vratislavic, bylo pro nás kvůli
bezpečnosti chodců prioritou.
Vedení obce
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Letní sezóna v Parku Nové Vratislavice je v plném proudu a těší nás, že
ho lidé v takové míře navštěvují. Snažíme se proto neustále přicházet
s novinkami, aby park návštěvníkům nabízel co největší komfort. Pořídili
jsme například dřevěné anatomické lehátko ke slunění nebo odpočinku
a do budoucna máme v plánu jich v parku nainstalovat více. Obě nová
hřiště na pétanque jsme doplnili počítadly a cedulemi s pravidly hry.
Na zkoušku jsme zde pod širým nebem uspořádali projekci filmu Ženy
v běhu a o letní kino v parku byl značný zájem. V rozlehlém volnočasovém areálu je dále k dispozici stánek s občerstvením, grilovací koutek,
odpočinkové louky, prolézací věž a další hrací prvky pro děti, stůl na ping
pong nebo prostor se sítí pro badminton. Veškeré náčiní je návštěvníkům
zdarma k dispozici ve stánku s občerstvením proti stokorunové záloze.
Vedení obce
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ZAČALA OPRAVA AREÁLU
VRATISLAVICKÉ KYSELKY
Na začátku srpna byla slavnostním odhalením základního kamene
zahájena kompletní rekonstrukce areálu Vratislavické kyselky.
Léta chátrající komplex koupila před rokem jablonecká společnost
Kitl, která se specializuje na výrobu sirupů, medicinálních vín
a medovin. Firma chce do Vratislavic do dvou let přesunout svou
výrobu a výhledově také plánuje, že zde znovu začne stáčet
minerální vodu. Slavnostního aktu se vedle majitele společnosti
Kitl Jana Vokurky zúčastnili také starosta Vratislavic Lukáš
Pohanka a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
(red)

VRATISLAVICKÁ ŠKOLA MÁ
NEJMODERNĚJŠÍ PC UČEBNU
V LIBERCI
Žáci ZŠ Vratislavice nad Nisou mohou od září využívat novou
počítačovou učebnu. Díky téměř milionové dotaci od vratislavického
úřadu bylo po devíti letech zakoupeno 29 nových počítačů včetně
monitorů a pořízen nový výkonný hlavní server. Vzhledem ke kvalitě
nového vybavení včetně softwaru má ZŠ Vratislavice nejmodernější
počítačovou učebnu ze všech libereckých škol. Práce na počítačích
se tak výrazně zrychlí jak v učebně, tak i ve třídách.
Vedení obce

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
Ve Vratislavicích každoročně finančně podporujeme příměstské tábory,
abychom dětem v létě zajistili kvalitní náplň volného času. Během letošních prázdnin probíhaly tábory od 8. 7. do 23. 8. a na jejich organizaci
se podíleli čtyři realizátoři: Music Time, Sportkids, ARA Agentura a Věda
nás baví. Díky tomu byla nabídka tematického zaměření táborů skutečně
rozmanitá. V letošním roce se táborů zúčastnilo 261 dětí, což je o 70 dětí
více než v roce 2018. Aby se dostalo na co nejvíce zájemců, navýšili jsme
u nejžádanějších termínů původní kapacitu. Každému dítěti s trvalým
bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou jsme letos přispívali 1200,- Kč,
zatímco v roce 2018 to bylo 1000,- Kč na dítě. Více než třetinový nárůst
v počtu dětí oproti roku 2018 napovídá, že je o příměstské tábory ve Vratislavicích zájem, proto pro nás bude i v následujícím roce prioritou připravit
dětem jejich pestrou nabídku.
Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

NA NOVÉM HŘIŠTI MAJÍ DĚTI
UNIKÁTNÍ SKLUZAVKU
V Dlážděné ulici na sídlišti Zámecký vrch jsme vybudovali další hřiště se
šesti hracími prvky. V dubnu jsme v této lokalitě nahradili původní pískoviště čtyřmi prvky pro starší děti a na konci srpna jsme v jeho blízkosti
realizovali další nové hřiště, kde si mladší děti mohou hrát na houpačkách,
pískovišti nebo šplhacím totemu. Za pozornost jistě stojí unikátní šestimetrová tubusová skluzavka umistěná na svahu, která je ve Vratislavicích
jediná svého druhu. Prostor hřiště jsme také doplnili o nové lavičky.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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PODZIMNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

JAK PROBÍHÁ STAVBA
NOVÉ KNIHOVNY

Rozpis stanovišť od 6. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Od července intenzivně pracujeme na výstavbě nové knihovny
a Spolkového a komunitního centra Vratislavice, které by mělo být
dokončeno v roce 2020. Co se za zdmi historické budovy právě
děje, si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.

DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

6. 9. 2019

Rýmařovská (parkoviště)

ODVOZ VKO
9. 9. 2019

Donská (sídliště Textilany)
Prosečská – U Lesa
Tyršův Vrch (otočka)
Zámecký Vrch (parkoviště)

Vedení obce

Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)
Obvodní
Za Tratí (nad č.p.784)
13. 9. 2019

Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

16. 9. 2019

Nad Kyselkou (u křižovatky)
Pod Skalkou
U Strže
Na Vrších – K Mojžíšovu prameni
Na Rozcestí – Dlouhomostecká
Krajová – Okálová
Vinařská – Kapraďová
Tyršův Vrch – č.p. 741
20. 9. 2019

Na Břehu (u č.p. 99)

23. 9. 2019

Skloněná
Sídliště Nové Vratislavice (u č.p. 1204)
Májová (parkoviště u prodejny)
Dopravní (u č.p. 659)
Východní (cesta k č.p. 178)
Východní (u MŠ Lísteček)
Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)
27. 9. 2019

Lesopark (Pobočná – Rumburská)

30. 9. 2019

Východní – Sladovnická
Kořenovská (křižovatka)
Pivovarská
Prosečská – Za Kinem (spojka od č.p. 777)
Svornosti (umístění u modřínu)
Vnitřní
Za Mlýnem u č.p. 300
Za Tratí u č.p. 775
ul. Krajní
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
MOBILNÍ SBĚR PO TRASE
21. 9. 2019

ul. Východní u č.p. 245

8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková

8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378
ul. Pivovarská u č.p. 388

9:10 - 9:40
9:45 - 10:15

křižovatka ul. Krajová-Tulipánová

10:20 - 10:50

křižovatka ul. Dlouhomostecká-Dopravní

10:55 - 11:25

ul. Prosečská u č.p. 636

11:30 - 12:00

u zastávky Proseč-Nisa

12:05 - 12:35

křižovatka ul. Dlážděná-Zámecký vrch

12:40 - 13:10

Bezplatný svoz je určen pro nebezpečné odpady a to:
oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty
a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články,
zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti.

Jaroslava Holíková, referent technického odboru
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BEATA RAJSKÁ VE
VRATISLAVICÍCH PŘEDSTAVILA
NOVOU KOLEKCI
Světoznámá oděvní designérka Beata Rajská letos zavítala do Vratislavic už poosmé, aby divákům předvedla svou aktuální kolekci. Na
vrcholnou společenskou akci sezony dorazilo ve čtvrtek 22. srpna
do atria Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 téměř šest set lidí.
Večerem opět provázela bývalá Miss ČR Diana Kobzanová a hostem
tentokrát byl zpěvák a hudebník David Kraus. Na přehlídce nechyběly ani další výrazné tváře českého modelingu, například Tatiana
Makarenko, které předvedly šaty z kolekce Badikwe inspirované jižní
Afrikou a zimní kolekci Delirium. Beata Rajská přivezla do Vratislavic
nad Nisou téměř šedesát modelů, k vidění byly šaty, kabátky, halenky,
sukně a úchvatné večerní róby.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Martin Kubišta

Vratislavický zpravodaj
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VRATISLAVICKÉ
SLAVNOSTI
SE TĚŠÍ VELKÉ
OBLIBĚ
Kvalitní program letošního 24. ročníku Vratislavických
slavností přilákal do zámeckého parku v sobotu 17. srpna
na šest tisíc lidí. Vedle divadelních a hudebních vystoupení
čekal na návštěvníky již tradičně nabitý doprovodný program určený pro děti i dospělé. V rámci Vratislavických
slavností mohli lidé navíc zdarma navštívit Rodný dům
Ferdinanda Porscheho, komentované prohlídky v kostele
Nejsvětější Trojice nebo Letní pohár ČVF v beachvolejbalu
na kurtech u školy. Oslavy naší obce večer vyvrcholily koncerty předních českých hudebních skupin Mirai a Michala
Hrůzy s kapelou Hrůzy.
Lidé se začali do zámeckého parku scházet už před druhou hodinou
odpoledne, kdy byla akce slavnostně zahájena. Celým dnem provázel
moderátor Lukáš Váňa a všechny návštěvníky přivítal i starosta Vratislavic Lukáš Pohanka. Jako první si na své přišli ti nejmenší, které čekala
pohádka O neposlušných kůzlátkách Divadla Koloběžka a loutková parodie Hvězdné dálky v podání Rudolfa Hancvencla. Další program už patřil
spíš dospělým, a tak se děti pomalu přesunuly na jednu z mnoha atrakcí.
Pro dětské návštěvníky byl přichystán adrenalinový park, kde si mohli
vyzkoušet airsoft, paintball nebo bungee running. Spoustu zábavy si děti
užily při jízdě na koních kolem jezírka, na nafukovací skluzavce a skákacím
hradu nebo na hasičské plošině a lanovce ze střechy KC. Slavnosti
nabídly také kreativní dílny, malování na obličejobličej a airbrush tetování.
V zóně Bílých Tygrů Liberec byl pro děti dále připraven stolní hokej a fanshop, ve Sport Live zóně lukostřelba, ping pong, stolní fotbal a slack line,
ČMSS zóna nabídla nafukovací horolezeckou stěnu, možnost vyzkoušet
8

vis na rukou na hrazdě nebo facepainting a v zóně CYCOLOGY byla
půjčovna elektrokol a dráha pro kola a odrážedla. Největší vratislavická
akce pro veřejnost každoročně láká návštěvníky především kvalitní
hudební produkcí a letos tomu nebylo jinak. Na podiu se postupně
vystřídaly skupiny The Vintage Band z Liberce, davy fanoušků pak
přilákali frýdeckomístečtí Mirai a produkci v areálu zámeckého parku
zakončil koncert Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy. Také letos byly Vratislavické slavnosti podpořeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Petra Menclová

UDÁLOST

Vratislavický zpravodaj
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FESTIVAL VÍNA
Poslední srpnový den patřil ve Vratislavicích milovníkům vína.
Společnost Decanté po roční odmlce uspořádala v atriu Kulturního
centra VRATISLAVICE 101010 už 4. ročník Festivalu vína Liberec, který
kromě ochutnávky špičkových vín nabídl také ukázku skvělé gastronomie, kvalitní doprovodný program plný zábavy pro děti a pestré hudební
produkce. Na degustaci toho nejlepšího, co tuzemská i zahraniční
vinařství nabízí, dorazily téměř čtyři tisíce návštěvníků.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Martina Bártová
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UNIKÁT V RODNÉM DOMĚ
FERDINANDA PORSCHEHO

Expozici Rodného domu Ferdinanda Porscheho obohacuje nový
unikátní exponát, a sice vítězný vůz závodu 24 hodin Le Mans
z roku 2016. Závodní speciál Porsche 919 Hybrid o výkonu 900
koní je v Česku k vidění vůbec poprvé, a to právě ve Vratislavicích.
Tento model je ověnčený třemi tituly v hodnocení značek i jezdců
ve vytrvalostním mistrovství světa FIA. Unikátní exponát můžete
od začátku srpna vidět v Rodném domě Ferdinanda Porscheho ve
vratislavické Tanvaldské ulici, který je veřejnosti přístupný v pátek,
sobotu a neděli od 9:00 do 17:00 hod.
(red)
Foto: ŠKODA AUTO

11

Vratislavický zpravodaj AKTUALITY

NOVINKY V ZŠ VRATISLAVICE
První den nového školního roku přivítali učitelé vratislavické
školy své žáky netradičně. Při příchodu do vestibulu školy děti
překvapil sbor učitelů zpívající české písničky. Doufáme, že děti
toto překvapení potěšilo a zpříjemnilo jim začátek nového školního roku. Přes prázdniny jsme ve škole provedli řadu drobných
i větších oprav podlah, třídy a chodby byly vymalovány a ve školní
jídelně bylo nainstalováno částečné odhlučnění. Vratislavická
základní škola letos opět otevřela čtyři první třídy se 100 žáky.
Tím stoupl počet dětí v celé škole nad 700 a ZŠ Vratislavice se
tak stala největší libereckou základní školou. Věříme, že se i po
prázdninách bude našim žákům ve škole líbit.
Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

ZLATÁ SVATBA VE VRATISLAVICÍCH
Starosta Vratislavic pan Lukáš Pohanka měl to potěšení uvítat
v obřadní síni manžele Mikudíkovi, kteří si po padesáti letech obnovili svůj svatební slib. Přejeme jim krásné výročí zlaté svatby
a mnoho dalších let na společné cestě životem.
(red)

PODPOŘTE ŠKOLKU V HLASOVÁNÍ
O STAVBĚ ROKU
Do letošního ročníku architektonické soutěže Stavba roku
Libereckého kraje 2019 jsme přihlásili stavbu školky na Nové
Rudě. V rámci ankety Cena veřejnosti se do internetového
hlasování, jež probíhá až do 15. 10. 2019, mohou zapojit
i občané. Pokud Vás tedy tento architektonických počin oslovil,
můžete mu dát svůj hlas prostřednictvím webových stránek
www.stavbaroku.lk/cena-verejnosti.
Vedení obce

MAESTRO MOTION REPREZENTOVALO
ČESKO VE FRANCII
Hip hopové tanečnice pod vedením Euniky Rucké Šimberské reprezentovaly nejen Vratislavice nad Nisou, ale celou Českou republiku ve Francii
na festivalu EUROPE EN BERRY TOURAINE. Na tuto kulturní akci se
do střední Francie každoročně sjíždí zástupci ze všech zemí EU a dívky
z taneční školy Maestro motion byly se svým vystoupením nepřehlédnutelné.
(red)
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ZÁŘÍ VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Vážení a milí čtenáři,
tak jako každoročně bychom Vás po prázdninách rády přivítaly
v naší knihovně. Chtěly bychom připomenout našim čtenářům
novou otevírací dobu knihovny.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondělí

11:30 - 17:30

úterý

8:00 - 14:00

středa

9:00 - 17:30

čtvrtek

9:00 - 17:30

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Připomínáme všem školákům, kteří nastoupí do druhé třídy
a knížku od Miroslava Tvrze „Kde se nosí krky“ přečetli, ať
nezapomenou přijít do knihovny. Čeká je sladká odměna.
BALENÍ UČEBNIC
Opět nabízíme školákům a jejich rodičům sezónní službu balení
učebnic. Zabalíme Vám učebnice do kvalitní pevné fólie, kterou
samy používáme na balení svých vlastních titulů. Knihy můžete
přinášet ve výpůjčních hodinách knihovny. Podle aktuálních
provozních podmínek Vám je obalíme na počkání nebo je
připravíme do dalšího pracovního dne.

na jejichž vrcholcích se vám zamotá hlava horkým vzduchem
promíseným s vůní ibišku a jasmínu. Vydejte se na cestu náhod, přátelství a zrání a oslavte s ním sto let naplněných cizokrajnými dálkami,
pestrými barvami, tisícem chutí a zážitků!
Kůly v plotě, Jakub Kohák - kniha obsahuje humorné příběhy
a postřehy ze života, které vycházely jako fejetony v deníku Metro
v letech 2014 až 2019. Jejich autorem není nikdo menší ani větší než
Jakub Kohák, polokaskadér, skororevolucionář, ironing man, olympionik
pasivní, bratr sokol, bombabomber, Král Újezda I., II., IV., V., věčné dítě
věřící na Ježíška, ale i hrdý tatínek, který to má vždycky na Koháku.
Verča a prasorožec, Anna Böhm - V Šotkově dostává každé dítě
k desátým narozeninám kouzelného tvora. Verča se těší na půvabného
a jemného jednorožce, ale v den jejích narozenin k ní kouzelnou mlhou
přihopká prasorožec! Proč je svět tak nespravedlivý a nadělil jí tohle
růžové cosi? Vždyť celá škola ví, že si přála jednorožce! Verča však ještě
netuší, že díky jedinečnému prasorožci pozná, že vzhled není to hlavní.
Mnohem důležitější je dobrosrdečnost a opravdové přátelství.

M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice

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

TÝDEN KNIHOVEN 2019
Tradičně první týden v říjnu se naše knihovna připojí k celostátní
akci Týden knihoven. Termín konání je 30. 9. 2019 - 6. 10. 2019.
Během celého týdne se budou moci přihlašovat noví čtenáři
zdarma, bude probíhat burza vyřazených a darovaných knih
a časopisů a populární „amnestie dlužníků“ – odpuštění poplatků
za upomínky. Jako malý dárek k Týdnu knihoven jsme opět pro
všechny čtenáře vratislavické knihovny připravily zábavné luštění.
Letos každý, kdo vyluští připravenou křížovku s tajenkou, dostane
za odměnu müsli tyčinku. Všechny správně vyluštěné tajenky
zařadíme do slosování o knižní ceny!
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH PRO MĚSÍC ZÁŘÍ:
Sloni žijí do sta let, Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava,
Petr Horký - kniha o návratech a náhodách, zrání a stárnutí;
cestopis prostorem i časem. Vyplujte na zámořskou cestu do
exotické Srí Lanky a do vzpomínek cestovatele Miroslava Zikmunda,
který vám chce vyprávět o zelených čajových plantážích, divokém
oceánu, nezapomenutelných výhledech z nevyzpytatelných hor,
13
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JUBILANTI

POZVÁNKA NA TÁBORÁK
PRO SENIORY

KVĚTEN 2019

Zveme všechny vratislavické seniory na tradiční opékání buřtů
v úterý 10. září od 16:00 hodin do lesoparku. K příjemné táborákové
atmosféře přispěje country kapela hrající písně seniorského mládí.
Těšíme se na vás!
Komise komunitního plánování

ČERVENEC 2019

92 let

Emilie Kocourková

ČERVEN 2019

70 let

Milena Polanská
Helena Tomášková
Pavel Ullrich
Leoš Dolejš
Naďa Vejražková
Robert Petřek
Lubomír Pražák

85 let

Hana Fišerová

Josef Fendrych

85 let

91 let

Miloslav Špidlen

93 let

Jiří Kručanica

Mária Korecká

94 let

91 let

Miloslav Voleník
Vladimír Hejral
Eva Pohořalá

Helena Kuncová

92 let

liberec.rozhlas.cz
LetakA5-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC3.indd 1
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80 let

80 let

90 let

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Jaromír Drozen
Marie Janouchová
Božena Švíková
Helena Krzyszková
Irena Vološová
Uršula Fišerová
Anna Kondášová

Božena Švecová

Poslouchejte v září naše vysílání
a v soutěži vyhrávejte poukázky
na pohonné hmoty

75 let

75 let

Miloslava Pokorná
Dagmar Krouská
Dieter Neumann

NATANKUJTE
S ČESKÝM ROZHLASEM
LIBEREC

70 let

Maria Zupková
Slavomír Skála
Miroslav Dymáček
Jiří Strnad
Karel Visinger

Jaroslav Šrůtek
Irena Kyselová

95 let

Vlasta Šplíchalová

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
11. 9. 2019
ODJEZD 8:15

ČSAD Liberec, Sloup
vedoucí pan Hauptman, náročnost 3

18. 9. 2019
ODJEZD 7:02

ČD Liberec, Úštěk – Ostré - Česká Lípa
vedoucí paní Beranová, náročnost 2

25. 9. 2019
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, Dolní Černá Studnice - Smržovka
vedoucí pan Vitto, náročnost 3

2. 10. 2019
ODJEZD 9:01

ČD Liberec, Zákupy - Kamenický vrch
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

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

INFO

Vratislavický zpravodaj
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DIVADLO: OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

PŘEDNÁŠKA: NASTAVENÍ MYSLI –
JAK ZMĚNIT SVOJE MYŠLENÍ?
9. 9. od 18:00 hod.
Vstupné: 290 Kč

To, jak bude náš život vypadat, je z velké části v našich hlavách.
Přednáší autor bestselleru Konec prokrastinace Petr Ludwig.
Pořadatel: GrowJob s.r.o.

SHOW: DANIEL FERENC – MY STORY

24. 9. od 19:30 hod.
Vstupné: 390 Kč

Foto: Studio DVA

Karel Roden a Jana Krausová v zoufale jedovaté tragikomedii
o odvrácené straně lásky.

DIVADLO: FANTASTICKÁ ŽENA
8. 10. od 19:30 hod.

Vstupné: 290 Kč v předprodeji
330 Kč na místě

Show vycházející hvězdy stand-up comedy. Pořádá: Rytmus, o.p.s.

Komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí
kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka.
Příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně
zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se
jim zčistajasna objeví v bytě...
Hrají: Patricie Solaříková/ Diana Šoltýsová, Václav Krátký/ Ondřej
Volejník, Adrian Jastraban/ Jarmil Škvrna
Pořádá: Agentura Familie.

FILMOVÝ KLUB: FREE SOLO

PŘEDNÁŠKA: PŮL ROKU DIVOČINOU

12. 9. od 19:00 hod.

Vstupné: 200 Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Foto: archiv Daniel Ferenc

Foto: archiv přednášejícího

10. 10. od 18:00 hod.

18. 9. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Foto: National Geographic

Dokumentární – USA – 2018 – 100 minut - titulky
FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce, který si klade fyzicky i psychicky náročné
cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného. V období začátku
příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si
po desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá.

Vstupné: 80 Kč v předprodeji
130 Kč na místě

Přednáška je povídání o tom, jak šly přes čtyři měsíce pěšky z Mexika
do Kanady, jak hledaly vodu na poušti, (ne)bály se mezi jedovatou
havětí, jak se snažily překonat hlad, vylezly na nejvyšší horu kontinentálních USA, utíkaly požárům a k tomu ještě projely zimní Aljašku na
letních pneumatikách.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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OSLAVA 150 LET VRATISLAVICKÉHO
HASIČSKÉHO SBORU
ZVEME VÁS NA
DALŠÍ AKCE
DO ZAUHLOVAČKY

Rádi bychom vás pozvali na oslavu 150 let od založení našeho
sboru, která se koná 14. září od 13 hodin na vratislavické hasičské
zbrojnici. Těšit se můžete na ukázky ze života hasičů a potápěčů,
s městskou policií si zase vy i vaše děti natrénujete pravidla silničního
provozu. Uvidíte také seskok z letadla, ukázky historického šermu
a celý den bude plný dobrého jídla a pití. Akcí nás bude provádět
moderátor Martin Kraus, který vyzpovídá i naše hosty a v podvečer
vysvětíme prapor, vytvořený speciálně k našemu výročí. Večer nám
zahrají kapely a celý den zakončí velká ohnivá show. Více informací
najdete na našich FB stránkách SDH Vratislavice nad Nisou.
Za SDH Nicole Rolantová, kulturní referent

Poté, co jsme si všichni užili
čtvrtý ročník festivalu Otevíráme
Zauhlovačku, během kterého
se vybralo rekordních 26 728 Kč
do oficiální sbírkové kasičky
spolku AvantgArt, která je
určena především na drobné
opravy věže, se připravujeme na
zářijové akce u věže:
7. 9. 2019 se můžete těšit na Den evropského dědictví,
během kterého se budete moci projít Zauhlovačkou a poznat,
jak vypadala průmyslová výroba v době, kdy motorem výroby bylo
uhlí a voda.
Od září budou v naší nové Dílně Zauhlovačky probíhat řemeslné dílny, které budou zaměřeny na renovace nábytku a na své si
přijdou i dětští kutilové.
21. 9. 2019 bude na ČT2 v rámci cyklu Krásné živé památky
uveden díl, ve kterém se Miroslav Vladyka projde vratislavickou
zauhlovací a vodárenskou věží.
1. 10. 2019 vám na Dni Architektury, jehož součástí bude
i prohlídka věže, představíme Jana Vokurku, který vrací život do
areálu bývalé Vratislavické kyselky. Těšit se můžete také na Marka
Řeháčka, který představí zakladatele dávno zaniklé továrny na
koberce Ignaze Ginzkey, který letos slaví 200 let od svého narození a chybět nemůže ani Aleš Musil, který představí dříve slavná
a dnes opuštěná místa nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Pro více informací sledujte www.zauhlovacka.cz
Text: Miroslav Prousek
Foto: Jiří Princ
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KVŮLI RAKOVINĚ PŘIŠLA
V DĚTSTVÍ O NOHU, PŘESTO
PŘEPLAVALA KANÁL LA MANCHE
Čtyřicetiletá dálková plavkyně Markéta Pechová z Vratislavic přeplavala
25. srpna 2019 jako první hendikepovaná žena kanál La Manche. 38,5
kilometrovou trasu zvládla za 12 hodin a 31 minut. Před ní překonalo tuto
náročnou výzvu jen 23 Čechů, z toho 8 žen. Markéta v dětství onemocněla
rakovinou, a přestože prodělala náročnou léčbu včetně chemoterapie,
ve dvanácti letech se bez předešlého varování probudila po operaci a měla
amputovanou pravou nohu. I přes boj s vážnou nemocí a amputovanou
nohu začala v pubertě sportovat, nejprve dělala atletiku – kouli, disk a oštěp
a ve dvaceti letech se naučila plavat. Plavání ji zcela pohltilo, dnes patří mezi
nejlepší české dálkové plavkyně a má na svém kontě celou řadu cenných kovů.

Dále jsme si objednali konkrétního kapitána

Jak vůbec vznikla myšlenka na přeplavání
La Manche?
Když se mě před mnoha lety někdo ptal, proč
trénuji tak často, jen tak z legrace jsem to odpověděla. Tehdy mi nebylo ani třicet let, a tak
jsem na otázku, kdy to mám v plánu, řekla, že
ve čtyřiceti. To se zdálo za dostatečně dlouho.
(smích) Od pětatřiceti let plavu Český pohár
v dálkovém plavání, a pak jsem se přestěhovala do Liberce, kde jsem v plaveckém oddílu
TJ Slavie tuto myšlenku řekla, oni se spojili
s někým, kdo La Manche přeplaval, a objednali mi termín. Před třemi lety to tedy získalo
konkrétní obrysy, tak jsem si řekla, že se na to
připravím, ale vážně jsem neplánovala, že to
vyjde zrovna na čtyřicítku. (smích)
Jak probíhala příprava?
Dva roky jsme měli potvrzený termín a od té
doby jsem plavala pět dní v týdnu minimálně

ní v pořadí. Od 18. srpna jsme každý večer
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3 – 5 km a jeden den jsem vždy byla
v posilovně. Hodně podstatné bylo také
otužování, takže jsem od dubna do listopadu plavala na Kristýně, abych zažívala
ten šok z ledové vody. Byla jsem třikrát na
soustředění u moře. Jednou jsem jela
k Baltskému moři v květnu, kdy voda měla
také pouhých 12°C. Už jsem tedy pár šoků
zažila, ale pravdou je, že jsem v té ledové
vodě nebyla hodiny.
A z hlediska organizace?
V první řadě je to spousta dokumentů
k vyplnění v angličtině a také poplatků.
Musela jsem dokládat lékařské zprávy
a potvrzení, že jsem schopná plavat, EKG,
informovat o veškerých lécích, které beru.
Dokládala jsem i potvrzení ze závodů, že
jsem skutečně plavala už déle než šest hodin v kuse. Má to poměrně striktní pravidla.

lodi, o kterém víme, že je nejzkušenější. Bylo
dost složité sehnat cenově přijatelné bydlení,
protože jsme v Anglii byli dlouho. Spali jsme
v kempu, já s partnerem v autě a můj
doprovod ve dvou stanech.
Jak dlouho jsi čekala v Anglii, než jsi mohla vyplout?
Na realizaci má plavec jen deset dní, kdy
čeká, jestli se může plavba uskutečnit.
Celkem nás bylo pět plavců a já byla posledvolali a čtyři dny mě napínali.
Kolik lidí tě doprovázelo?
Tři, můj přítel Jan Duda, předseda oddílu
TJ Slavie Liberec Petr Kořínek a tréninkový
partner na plavání Filip Pytel, který ve svých
osmnácti letech sám přeplaval kanál La
Manche.
Ten byl s tebou celou dobu ve vodě, když
jsi plavala?
Ne, tam nikdo nesmí být. Až po šesti uplavaných hodinách může k plavci na hodinu někdo do vody, aby ho povzbudil. Tuto
možnost jsme využili zhruba po deseti hodinách, kdy jsem měla největší krizi, nesnesitelně mě bolelo rameno a zároveň tam byly
nejsilnější proudy. To byl nejhorší úsek, byla
jsem děsně vysílená, tak za mnou Filip skočil
na hodinu do vody.

ROZHOVOR

Jak to celé probíhá? Jak třeba funguje,
když se chceš nějak občerstvit?
Na lodi jsou dva lodivodové, kteří se
střídají v řízení a jeden komisař plavecké
asociace, který dohlíží na celý průběh.
Kontroluje, co plavec pije, aby nedostal
nějaké nezákonné podpůrné prostředky.
Dohlíží na to, aby se plavec nedotknul
lodi nebo člověka. Pokud bych se dotkla,
je okamžitý konec přeplavby. Po tyči mi
podávali v kelímcích pití, sušenku nebo
hovězí vývar. Striktně jsme si určili, že se
budu občerstvovat každou půlhodinu,
abych doplnila tekutiny, případně stravu.
V kolik hodin jsi vyplula?
V 5:20 anglického času, díky čemuž jsem
neplavala za úplné tmy, pouze chvíli. To
se nade mnou smilovali všichni svatí, toho
jsem se totiž bála. (smích) Při nastupování
na člun jsem zvolala: „Oh, my God!“, tak
jsem všechny rozesmála. Když jsem ale
seděla na pláži, nasazovala si čepičku
a měla jsem jim zvednutím obou rukou dát
povel, že startuji, trvalo mi asi tři minuty,
než jsem ruce zvedla.
Jak náročné to bylo?
Kdybych věděla, jak strašně náročné to
bude, asi bych do toho nešla. (smích) Když
pominu ten samotný fyzický výkon, už jen
překonat strach byla velká výzva. Musím
ale přiznat, že jsem měla obrovské štěstí
na počasí. Prvotní šok nebyl tak hrozný,
moře mělo 18 °C, což je teplý La Manche.
Kvůli trajektům, které vodu rozvířili, se pak
moře ochladilo na zhruba 12°C.
Zmínila jsi, že jsi měla velkou krizi. Co
se stalo?
Už po třech hodinách jsem měla první krizi,
měla jsem strašné křeče ze zimy hlavně
v pahýlu. Nic podobného jsem ještě
nezažila, a tak jsem nevěděla, jak se to
protahuje, co proti tomu mám udělat. To
jsem překonala, ale zima mi byla pořád až
do konce. Po deseti hodinách přišla další
krize, kdy mě kromě zimy začalo trápit
rameno na levé ruce.
Co ti pomohlo tu krizi překonat?
Kluci na mě zařvali z lodi, že La Manche
se po deseti hodinách nevzdává. Ale
hlavně asi pohled na ně, myšlenka, jak
mě celou dobu podporovali. Třeba Filip,
který má doma dvouměsíční miminko, si
kvůli mně vzal jedinou dovolenou, místo

aby byl s rodinou. To jsem mu nemohla
udělat. Všichni tam se mnou byli zdarma,
ve svém volném čase… Také kvůli všem,
kteří mě podporovali a fandili mi na dálku,
kvůli sponzorům. Já sama jsem byla vnitřně
smířená s tím, že to nemusím zvládnout, já
bych s tím neměla problém, ale nechtěla
jsem zklamat všechny ty lidi.
Jaké jsi měla pocity, když ses poprvé
dotkla francouzského pobřeží?
Tam už se mnou nemohla dojet loď, pouze
gumový člun. Na břehu jsem byla úplně
sama, chytla se kamene a chvíli se ho jen
tak držela. A i když jsem už neměla sílu,
zvedla jsem obě ruce, abych ukončila
čas, a protože jsem chtěla být konečně
na suchu, doplavala jsem ke člunu, kde
jsem byla neskutečně šťastná, že hlavně
konečně lezu ven z vody. Úplně si ale
nepamatuji asi tři minuty, kdy mě kluci
vytáhli z toho gumového člunu a vrhli se na
mě. Nevím, co mi říkali a já jim.
A jak jsi na tom byla fyzicky?
Bolela mě ruka, to ano, ale ani po tom, co
jsem vylezla na člun, jsem nebyla fyzicky
úplně vyřízená. Na lodi jsem se docela
rychle zahřála a byla jsem pak schopná
sama dojít k autu, vybalit si věci.

Vratislavický zpravodaj

Co tě čeká teď, máš nějaký další podobně
bláznivý sen?
Takový další už opravdu ne. Samozřejmě
doplavu český pohár, který bych chtěla plavat
i dál. V hlavně mám ještě jednu malou akci,
kterou jsem chtěla podniknout ještě před La
Manche.
A prozradíš ji našim čtenářům?
Ne, zase se toho někdo chytne a já to pak
budu muset udělat. (smích)
I když o tobě vím, že se nevnímáš jako
někdo, kdo by měl být jakýmkoliv vzorem,
podařilo se ti jako první hendikepované
ženě na světě pokořit La Manche. Máš
nějaké poselství nebo radu pro ostatní,
kdo sní o něčem velkém?
V jakékoliv životní oblasti to mám tak, že když
něčeho chci dosáhnout, udělám pro to maximum. Anebo změním cestu…
Ještě bych chtěla touto cestou poděkovat
fotbalistům z TJ Jiskra Vratislavice, kteří mě na
samém počátku podpořili výtěžkem z benefiční akce, kterou pro mě uspořádali a také
Městskému obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou za dotaci na přípravu.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv Markéty Pechové
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JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS

SPORTEM VE VRATISLAVICÍCH
AKADEMIE SPORTU LIBEREC

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SDH VRATISLAVICE N. N.
Kategorie:

5 - 18 let

Kategorie: 1 - 99 let

Kde:
Kdy:

Hasičská zbrojnice Vratislavice n. N.
pondělí - čtvrtek (dle věkových kategorií)

Kde:
Kdy:

Nábor:

leden 2020

Nábor:

Facebook:

SDH Vratislavice nad Nisou

Email:

hasici.vratislavice@iex.cz

Telefon:
WWW
Email:

BEACH VOLLEY VRATISLAVICE

sokolovna Vratislavice nad Nisou
pondělí - neděle
září Aerobik, Cvičení rodičů s dětmi, Tanečky,
Děti na startu
725 387 924, 608 258 417
www.akademiesportuliberec.cz
info@akademiesportuliberec.cz
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI SLUNÍČKA

Kategorie:

5+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

velká tělocvična ZŠ Vratislavice + beachvolejbalové kurty
pondělí – čtvrtek dle kategorie
září 2019
728 614 155

Kategorie:

1 - 6 let

Kde:

WWW:

www.beachvratislavice.cz

Email:

bv.vratislavice@gmail.com

Nábor:
Telefon:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
středa 16:00 – 17:00 děti od 1 – 3 let s rodiči
středa 17:00 – 18:00 děti od 3 – 6 let bez rodičů
4. 9. 2019
774 698 508

WWW:

www.cviceni-slunicka.webnode.cz

Email:

dlouha.z@seznam.cz

MAESTRO MOTION HIP HOP

Kdy:

Kategorie:

6+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
pondělí – pátek dle kategorie
září 2019
733 719 083

WWW:

www.maestro-motion.cz

Kdy:

Email:

maestromotion@email.cz
JÓGA - STUDIO K

Kategorie:

15 – 99 let

Kde:

Nábor:
Telefon:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
út 17:00 – 18:00 Hatha jóga 18:00 – 19:00 Vinyasa jóga
čt 18:00 – 19:00 Hatha jóga 19:00 – 20:00 Vinyasa jóga
od října nově i neděle 18:30 – 19:30 Vinyasa jóga
celoročně otevřeno pro nováčky
604 351 515

WWW:

www.studio-k.cz

Email:

katka.bachmanova@gmail.com

Kdy:

KONDIČNÍ CVIČENÍ - (BODYSTYLING, P - CLASS)
Kategorie:

13 – 99 let

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:
Email:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
sobota 9:00 – 10:15
celoročně otevřeno pro nováčky
606 186 818
j.valertova@lfp.cz
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

Kategorie:

50+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:
Email:

zrcadlový sál - sokolovna
čtvrtek 10:00 – 11:00
celoročně otevřeno pro nováčky
604 124 044
jana.krehnacova@seznam.cz

20

SPORTOVNÍ ŠERM
Kategorie:

7+

Kde:

Nábor:
Telefon:

sokolovna
pondělí 18:00 –20:00
středa 17:00 – 19:30
pátek 17:00 – 20:00
celé září 2019 během tréninků
739 550 307

WWW:

www.serm-liberec.cz

Email:

info@serm-liberec.cz
HISTORICKÝ ŠERM (30-ti letá válka)

Kategorie:

15+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

velká tělocvična ZŠ Vratislavice
středa 18:30 – 19:45
celoročně otevřeno pro nováčky
777 046 871

WWW:

www.schiavi.cz

Email:

vaclav_havel01@centrum.cz
AUTODRÁHOVÝ KROUŽEK

Kategorie:

5+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

areál bývalého Intexu
pondělí 16:00 – 17:30
od 1. 9. 2019 celoročně otevřeno pro nováčky
737 558 608, 606 811 985

Facebook:

Autodráha Vratislavice nad Nisou

Email:

libormusicsystem@seznam.cz
TJ JISKRA VRATISLAVICE NAD NISOU

WWW:

www.sportvratislavice.cz/sportovni-oddily

SPORT
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MAESTRO-MOTION POŘÁDÁ NÁBOR
A KONKURZ DO SOUTĚŽNÍCH SLOŽEK
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR MLADÝCH
HASIČŮ

Nábor a konkurz do soutěžních složek se koná v pátek 27. září v 15:00 hod.
v tělocvičně vratislavické ZŠ. Maestro motion je taneční škola, která se
zaměřuje na street dance a contemporary. Od založení skupiny se nám daří
držet se na předních příčkách celorepublikových a pohárových tanečních
soutěží a stali jsme se několikanásobnými mistry a vicemistry České republiky. Jsme otevření jakékoliv věkové kategorii od nejmenších až po ty nejstarší. Můžete u nás tančit i jen pro zábavu bez soutěžní zátěže, ale pokud
máte rádi soutěžení, tak přijďte na konkurz a zkuste to u nás. Budeme se
těšit na všechny, co se rozhodnou začít u nás tancovat.
Eunika Rucká Šimberská, DiS.

CO ČEKÁ VOLEJBALOVOU MLÁDEŽ

Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n. N. uspořádal pro děti letní
pobytový tábor již dvanáctým rokem. Pro táborovou základnu jsme si
vybrali kemp Zelené Údolí v Mladějově v termínu od 28. 7. – 4. 8. 2019.
Akce se zúčastnilo 89 dětí ve věku 6 – 17 let, které byly rozdělené do
5 oddílů. Ubytování jsme měli ve dvojlůžkových A chatičkách a nejmladší děti ve srubech Gizela v pětilůžkových pokojích. Středisko nám
zajišťovalo stravování formou plné penze a pitného režimu. K herním
aktivitám jsme měli k dispozici volejbalové hřiště, dva venkovní bazény,
zahrádku s herními prvky pro nejmenší a okolní lesy. Sportovní program
a celodenní výlet byl doplněn celotáborovou hrou pod názvem „Indiánské léto.“ Cílem hry bylo seznámit děti s životem indiánů, plnit indiánské
bobříky, vyluštit zašifrovanou tajenku a najít ukrytý „dar“ z mapy pomocí
indiánských znaků. Při celodenním výletu se děti se svými vedoucími
podívali na zříceninu hradu Trosky, do muzea Panenek v Troskovicích, na
zříceninu hradu Pařez a do Prachovských skal. Hlavními body překvapení byly pro děti tři návštěvy v podobě indiánské Muzikoterapie od Julie
Brožové, pěvecké kapely Just Move a sokolnické ukázky dravých ptáků
od Alexandra Vrágy, děkujeme všem za krásné a nezapomenutelné zážitky. Závěrem děkujeme i MO Vratislavice n. N. a KÚ Liberec za dotační
příspěvky, každý ve výši 40 000 Kč na ubytování v kempu Zelené Údolí
v Mladějově.
Mgr. Daniela Petrová, hlavní vedoucí letního tábora

BEACHVOLEJBAL

Po beachvolejbalové sezóně, kdy jsme zorganizovali pět turnajů pro mládež,
čeká po prázdninách naše předškolní děti a „míčovky“ buď postup do starší
kategorie nebo přivítání nově příchozích. Počátkem září začínají tréninky,
kde je každý vítaný, stačí zájem o pohyb a sport. Mladším žákyním začínají
tréninky také počátkem září a už 19. 9. hrají první turnaj krajské soutěže
čtyřek ve Varnsdorfu. Potěšující je, že 26. 10. budou turnaje mladších žákyň
ve vratislavické tělocvičně a sokolovně. Starší žákyně začaly už v srpnu
dvoutýdenním soustředěním. Budou hrát jak krajský přebor (1. turnaj 15. 9.
v Jablonci), tak prestižní Český pohár, kde se 1. kolo hraje 28. a 29. 9. Více
informací, fotek a výsledků najdete na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil

Na vratislavických beachvolejbalových kurtech patří mezi nejoblíbenější
turnaje série Vratislavický pohár (kategorie muži, ženy a mix – celkem 10
turnajů), velmi prestižní začíná být také Vratislavické léto (svazový turnaj
mužů a žen). Zastoupení jsme měli i v Evropě. ME Univerzit ve Slovinském Koperu hrály Terka Kvapilová a Justýna Frommová a po týdenním
turnaji vybojovaly krásné 7. místo z celkem 24 týmů. Zúčastnili jsme se
i Evropských Masters Games (soutěže veteránů různých kategorií)
v italském Turíně. Naše týmy hrály beachvolejbal v kategoriích 45+
a 50+. MKduo (Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková) na ME
v Moskvě, kde byly nasazené jako č. 27, nakonec těsně (v tie-breaku
vedly 13:12) prohrály ve čtvrtfinále. Škoda, semifinále a medaile byly tak
blízko. Nicméně za necelý rok spolupráce 5. místo na ME a 37. pozice ve
světovém žebříčku nelze hodnotit jako neúspěch. Dále držíme palce
v kvalifikaci na OH 2020 v Tokiu.
Jan Kvapil
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ZVEME VÁS NA LIBEREC NATURE RUN 5. 10. 2019
Kombinaci městských závodů a běhů v přírodě nabízí
jedinečný Liberec Nature Run, který se koná 5. října.
Unikátní závod povede nejen městem, ale i žulovým
lomem a kolem Bedřichovské přehrady. Na výběr jsou 12 km
a 23 km trasy a součástí programu bude i dm rodinný
běh a Běh o pohár rektora TUL.
O zkušenosti s minulými ročníky se s námi podělili
nadšení běžci, manželé Míla a Ivan Charyparovi. Paní Míla si
v šedesáti letech zaběhla svůj první maraton a její muž Ivan
je stále aktivním běžcem, který i v pětasedmdesáti zvládne
půlmaraton.
Běželi jste Nature Run už při premiérovém ročníku? Pokud ano,
čím si vás získal?
MCH: Ano, 1. ročník Nature Run byl pro mne výzvou. I pouhá 12 km trasa
je svým profilem těžká, ale krásná. Kromě jiného si mě závod získal svým
šetrným přístupem k přírodě. Vymezené koridory pro odhazování odpadků po proběhnutí závodníků občerstvovací stanicí jsou pro organizátory
skvělým řešením zanechat přírodu po skončení závodu čistou. To se mi
moc líbí.
ICH: Ano, líbí se mi místa, kterými závod vede. V Liberci Masarykova třída,
potom příroda, malá ochutnávka Jizerek...
Liberec Nature Run patří mezi běžecké skvosty v Česku.
Lákají vás na něm právě panoramata?
MCH: Výběh nad lom byl náročný. Když jsem se podívala před sebe,
desítky rychlejších běžců vpředu mi připadaly jako mravenci. Přiznám se,
že jsem panoramata moc nevnímala. Zkusím to letos…
ICH: Při výběhu nad žulový lom musí na každého zapůsobit výhled, který
se naskytne. Je to přímo ukázkové panorama. Někteří účastníci, kterým
tolik nezáleželo na dosaženém čase, si ten nádherný pohled na Ještěd
a okolí fotili na mobily.
Je obdivuhodné, že i ve svém věku závodíte na obtížnějším
profilu trati. Jak se s tím popasujete?
MCH: Vše je třeba zkusit. Prvním počinem tohoto druhu byl pro mne
Vratislavický běhoun, který se koná v květnu. Prosečský hřeben mě nakopl
do další terénních závodů.
ICH: Výběhy do kopců nikdy nebyly moje hobby. Když ale na trati nějaké
jsou, nezbývá nic jiného, než je zdolat podle svých momentálních sil.
V mém věku si ty hodně příkré klidně vyjdu.
Pravidelně závodíte. Máte spočítáno, kolik běžeckých akcí jste
absolvovali?
MCH: Aktivně jsem začala běhat před pěti lety. Od té doby absolvuji 4
-5 závodů ročně, z toho 1 bývá půlmaraton. Letos jsem se ale rozhodla
pro svůj první maraton v životě, běžela jsem ho v Praze a odnesla jsem si
nezapomenutelné zážitky. Jsou nepřenosné, každý se k tomu musí dopracovat sám!
ICH: Můj začátek běhání spadá do roku 1984. Tehdy jsem se připravoval
na svůj první maraton. Přání vyzkoušet si tento závod se mi splnil v roce
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1985 v Děčíně. Bylo mi 42 let a 42 km trať jsem si symbolicky věnoval
k narozeninám. Běhání se mi zalíbilo a přidával jsem další a další
maratony. V roce 2002, kdy jsem zaběhl svůj poslední, jich bylo 35.
V současné době se účastním kratších závodů, většinou desetikilometrových, 4 – 5 x ročně.
Co máte rádi na přírodních bězích navíc s takovým převýšením?
MCH: Upřímně, při výbězích mne napadá, proč to dělám, jestli to mám ve
svém věku zapotřebí. Ale je to úžasný boj s hlavou, ta to nesmí vzdát.
A každý kopec má svůj vrchol…
ICH: V přírodě běhám rád, protože uklidňuje. A tady ve Vratislavicích
jsou všude blízko lesy a kopce. Bez převýšení není možné vyběhnout na
žádnou stranu. Tak jsem vzal ty kopce na milost…
Je pro vás běh spíš dřina nebo zábava, relax a aktivní odpočinek?
MCH: Radost, relax, pohyb venku. To vše mi běh dává, a proto mě tak
baví. Někdy si říkám, proč mně trvalo tak dlouho, než jsem to objevila.
A proto doufám, že mi tento koníček o to déle vydrží.
ICH: Běh je pro mě parádní odpočinek. Pokud zdraví dovolí, rád bych
ještě pár let pokračoval.
Tomáš Coufal,
Regional Races Director RunCzech

SPORT LIVE 2019 - Sportovní veletrh
7. 9. | 9.00 - 17.00

VŠEHO TRHY - Bleší trhy
17. 9. a 28.9. | 06.00 - 11.00

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC X HC SPARTA PRAHA
15.9. | 16.00

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019
10. 10. - 12.10. | 09.00 - 17.00

BONEY M ft. LIZ Mitchell
2. 11. 2019 | 20.00
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