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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

vždy mi udělá velkou radost, když si námi zrealizovaný
projekt získá okamžitě svoje příznivce. Je to pro
mě znamení, že jsme v rámci uvažování a příprav
šli správným směrem. Takový pocit mám i z nových
tras pro cyklisty, konkrétně z vybudovaných trailů
a pumptracku na louce nad hasičárnou. Kdo z Vás
tam byl buď na kole, nebo si udělal třeba procházku
lesoparkem, určitě viděl před lockdownem to
množství nadšených cyklistů. A asi se shodneme, že
trávení volného času sportem je pro děti a teenagery jedna z nejlepších variant.
Pro cyklisty jsme připravili ještě další novinku, a to hlavně pro starší občany nebo ty, kteří
používají kolo jako dopravní prostředek k dojíždění do práce. Ti totiž často využívají ke
své jízdě elektrokolo. Nově je možné si ho zdarma dobít v atriu našeho Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010. Nabíječku přitom nemusíte vozit, ale nabíjecí stanice ji má
v sobě integrovanou a zvládne dobít většinu dnes používaných typů elektrokol.
Připojovací kabely Vám zapůjčí obsluha kavárny Bez konceptu 101010.
Protože myslíme i na ostatní sportovce, rozhodli jsme se v budování nového Active
Parku Vratislavice v lokalitě vedle lesoparku pokročit a na příští rok zde připravujeme
hřiště pro parkour. To je dnes velmi populární disciplína, kde mladí sportovci zdolávají
různé překážky přeskokem nebo šplhem. Abychom i toto hřiště připravili v té nejvyšší
kvalitě, kontaktoval jsem osobně asi nejlepšího parkouristu v Čechách, Vladimíra Vovu
Koldaeva. Tomu se záměr zalíbil a ochotně souhlasil, že s námi bude na tomto projektu
spolupracovat. O detailech se dozvíte více na stránkách tohoto čísla zpravodaje.
V rámci druhé vlny onemocnění Covid-19 jsme připravili úlevy podnikatelům, kteří
působí v pronajatých prostorách od městského obvodu. Podnikatelům, kteří museli
svoje provozovny uzavřít, odpouštíme jako na jaře celou výši nájmu za dílčí období,
ostatním potom redukujeme nájem na polovinu. Chtěli bychom jim alespoň trochu ulehčit
současnou situaci.
Myslíme také na rodiče našich školáků. Domluvil jsem se s ředitelem základní školy na
tom, že i po dobu uzavření školy bude v provozu školní jídelna. Rodičům tak ulehčíme
starosti s přípravou obědů a dětem cesta pro oběd jenom prospěje. Samozřejmostí
je bezpečný výdej, tedy vstup pouze vchodem u jídelny s rouškou a výdej pokrmu
v jednorázových obalech samostatným okénkem.
Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a společně doufejme, že se situace co nejdříve zlepší.
Váš starosta
Lukáš Pohanka

Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou
Úřední hodiny pro veřejnost byly
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9:00 –11:00 a 14:00 –17:00
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jako doposud.
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Nová nabíječka na elektrokola

zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 11. 2020
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

INFO

BLÍŽÍ SE KONEC SVOZU
BIOODPADU
Připomínáme lidem, kteří využívají popelnice na bioodpad,
že s přicházejícím obdobím vegetačního klidu přestanou být hnědé
nádoby na likvidaci bioodpadu vyváženy. Poslední svoz bude
v pátek 27. listopadu 2020. Po celou zimu nebudou popelnice
na bioodpad vyváženy ani vydávány nové. Již dříve vydané hnědé
nádoby nebudou od domů odvezeny. Doporučujeme proto majitelům, aby je uschovali na jaro, kdy bude svoz opět pokračovat.
O přesném termínu začátku jarního svozu budeme občany včas
informovat prostřednictvím zpravodaje, FB a webových stránek
městského obvodu.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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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.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 11. listopadu od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Účast veřejnosti bude podléhat aktuálním vládním nařízením.

(red)

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 23. listopadu od 9:00 do 11:00 hod., aby
Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termín poradny je
14. prosince. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz
nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 18. listopadu
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín
poradny je 16. prosince.

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 26. 11. 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!
Ze správných odpovědí na říjnovou otázku jsme vylosovali paní
Zuzanu Vávrovou, která poznala detail zrcadla v Kulturním centru
VRATISLAVICE 101010 a vyhrála 4. díl vlastivědné knihy o Vratislavicích nad Nisou a tričko s logem Vratislavic. Gratulujeme!
(red)
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OBLÍBENÝ ACTIVE PARK
ROZŠÍŘÍME
O HŘIŠTĚ NA PARKOUR

Připravujeme další fázi budování volnočasového Active Parku ve Vratislavicích.
Po pumptracku a trailech, které si okamžitě
získaly mezi místními cyklisty velkou oblibu,
chceme připravit sportoviště také pro stále
populárnější disciplínu parkour. V rámci
tohoto odvětví mladí sportovci překonávají překážky v okolním prostředí za pomoci
přeskoků, šplhání a akrobatických prvků.
V lokalitě nad hasičárnou vznikne v jedné
části kopce umělé hřiště na parkour, jež bude
pojato jako betonové kostky různých velikostí,
které se „kutálejí z kopce“. Parkourové hřiště
Rolling Stones, tzn. valící se kameny, bude
začleněno do svažitého terénu. Tím bude
ojedinělé, protože běžně se parkourové parky
staví pouze na rovných plochách. Autorem
návrhu je Ing. arch. Martin Šálek. V rámci
příprav jsme oslovili také jednoho z nejlepších
parkouristů u nás, Vladimíra Vovu Koldaeva,
který se na návrhu spolupodílel a je součástí
realizačního týmu. Na přípravě hřiště nyní
usilovně pracujeme a rádi bychom ho měli do
léta příštího roku dokončené.
Ing. Ivan Zimmel
koordinátor projektu
Vizualizace: Martin Šálek
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VLADIMIR
KOLDAEV
- podílí se na projektu parkourového hřiště ve
vratislavickém Active Parku
- 24 letý profesionální freerunner přezdívaný
Vova (rusky zkráceně Vladimir)
- pochází z Ruska, ale od roku 2012 žije v Praze
- už jako dítě nenechal bez povšimnutí jediný
strom ani plot, s kamarády skákal po garážích
parkour, aniž by tušil, že taková disciplína
vůbec existuje
- věnoval se „power tumblingu” (akrobatická
sportovní disciplína), kde získal titul Master
of sport
- parkourové triky trénoval 5x týdně po 3 hod.
- v roce 2012 přijel do Prahy studovat VŠ
a seznámil se s pražskými parkouristy
- stal se součástí pražského parkourového
týmu In Motion, kde byl rok, ale osud ho
zavedl do Urban Sense, kde působí dodnes
- v rámci týmu dlouhodobě spolupracoval
s Adidas Originals a XS Power Drink
- momentálně se zaměřuje na organizaci
workshopů a campů JumpRun
- zúčastnil se několika soutěží v zahraničí
a získal sponzoring od britského týmu 3Run
Family a sponzoruje ho také dánský Team JiYo
- v roce 2015 přecenil své síly a zranil si levé
koleno, podstoupil proto plastiku vazu, kvůli
které si musel dát pauzu celý rok 2016
- momentálně se věnuje sebezlepšování
ve skákaní a natáčení videí na YouTube,
pořádaní workshopů a vystupování
- spolupracuje s filmaři, většinou jako kaskadér
- v rámci světových soutěží se umisťuje
na předních příčkách
Foto: Nikittas photo
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AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ
EPIDEMIE COVID-19
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí
krizových opatření informujeme občany Vratislavic o aktuálně
platných opatřeních v následujícím přehledu:

KULTURNÍ CENTRUM
VRATISLAVICE 101010

ÚŘAD MO LIBEREC
– VRATISLAVICE NAD NISOU
Úřední hodiny pro veřejnost byly omezeny na pondělí a středu 9:00 11:00 a 14:00 - 17:00 hod. Upřednostníme elektronickou komunikaci
(telefon, e-mail), v jejímž rámci pro Vás budeme k dispozici ve stejném
rozsahu jako doposud.

KNIHOVNA VRATISLAVICE

MATEŘSKÉ ŠKOLY

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Provoz není omezen.

VRATISLAVICE EXPRES

INFORMAČNÍ CENTRUM VRATISLAVICE

je v provozu po objednání na tel. čísle 773 584 374.

je pro veřejnost uzavřeno. Poskytování informací probíhá po telefonu
nebo e-mailu.

Aktuální informace o platných vládních opatřeních sledujte na webových stránkách a facebookovém profilu obce.
Vedení obce
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POMÁHÁME MÍSTNÍM PODNIKATELŮM
Protože nám nejsou lhostejné komplikace, se kterými se kvůli epidemii koronaviru opět potýkají vratislavičtí podnikatelé, snažíme se dělat
maximum, abychom jim současnou situaci ulehčili. Okamžitě jsme proto reagovali na aktuální stav a provozovatelům podnikajícím v objektech ve vlastnictví městského obvodu snižujeme nájemné. Těm, kteří zatím nemuseli přerušit provoz, snižujeme měsíční nájemné o 50 %,
a těm, kteří museli zavřít, odpouštíme nájem v plné výši až do konce tohoto roku.

PODPOŘTE VRATISLAVICKÉ RESTAURACE
V této nelehké době chceme pomoci i vratislavickým restauratérům. Zajistili jsme proto informační kampaň s podrobným přehledem
otevírací doby výdejních okének všech restauračních zařízení ve Vratislavicích. Rovněž jsme prostřednictvím oficiálního FB profilu obce
seznámili občany s možnostmi rozvozu jídel.
Vedení obce

KAVÁRNA
BEZ KONCEPTU 101010
výdejní okénko
pondělí – pátek 8:00 - 16:00
sobota – neděle 9:00 - 16:00
Nad Školou 1675, Liberec 30
775 886 444
Bez konceptu 101010

RESTAURACE
U PRAS ETE
výdejní okénko
pondělí – pátek 10:00 - 14:00
Dlouhomostecká 705, Liberec 30
602 115 205
www.menicka.cz

BELLA VITA
výdejní okénko
pondělí – pátek 11:00 - 20:00
sobota – neděle 12:00 - 20:00
rozvoz jídel / Dáme jídlo
pondělí – pátek 11:00 - 23:00
sobota – neděle 12:00 - 23:00
Zámecký vrch 1170, Liberec 30
Tel.: 703 636 353
Pizzerie BELLA VITA

RENO BAR

rozvoz jídel (také do firem)
pondělí – pátek 10:30 - 12:00
Tanvaldská 40, Liberec 30
608 908 508
Reno Bar
Rozvoz po Vratislavicích i Liberci
zdarma.

RESTAURACE
SVOBODA
výdejní okénko
pondělí – pátek 10:00 - 14:00
Tanvaldská 41, Liberec 30
725 354 243
Restaurace Svoboda

ZÁMECKÁ KONÍRNA
výdejní okénko
pondělí - neděle 11:00 - 20:00
rozvoz jídel / Dáme jídlo
Tanvaldská 49, Liberec 30
773 773 701
www.zameckakonirna.cz
Rozvoz po Vratislavicích zdarma,
do Liberce 30 Kč.
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NAINSTALOVALI JSME PRO VÁS
NABÍJEČKU NA ELEKTROKOLA

ZAJIŠŤUJEME OBĚDY PRO ŠKOLÁKY
Abychom ulehčili již tak složitou situaci rodičům žáků vratislavické
školy, požádali jsme vedení naší základní školy, aby i během distanční výuky nadále fungovala školní jídelna. Díky tomu mají děti
i po uzavření školy ve všední dny zajištěné stravování. O obědy je
obrovský zájem, každý den si je vyzvedává na dvě stovky dětí, tedy
zhruba 40 % z celkového počtu žáků. Tato služba má ale další
výhody. Kuchařky školní jídelny nemusí kvůli uzavření školy zůstat
doma jen s částečným měsíčním příjmem a dětem, které během
distanční výuky tráví většinu času u obrazovek počítačů, cesta pro
oběd na čerstvém vzduchu také prospěje. Abychom eliminovali
riziko nákazy, děti si jídlo odnáší s sebou a vstupují pouze vchodem
u jídelny při dodržování hygienických nařízení a rozestupů.
Vedení obce

Ať již cestujete na elektrokole třeba do práce nebo za zábavou,
můžete se zastavit v Kavárně Bez konceptu 101010 v areálu
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 na šálek dobré kávy
a dobít si u toho baterii. A nemusíte vozit vlastní nabíječku,
instalovaná stanice obslouží většinu běžně dostupných elektrokol
využívající konektory Bosch, Shimano STePS, XLR 3PIN, RCA,
Jack 2.1 a Jack 2.5. Pokud nevíte, jaký konektor potřebujete pro
svoje kolo, zjistíte to snadno díky aplikaci na stránce
https://www.powerbox.one/cs/nabijeci-kabely. Nabíječka bude
v provozu v rámci otevírací doby kavárny, která se řídí aktuálními
omezeními.
Vedení obce
Foto: J. Antošová

VYLEPŠUJEME PARK U LÉKÁRNY

PEČUJEME O NAŠE HŘIŠTĚ

V novém parčíku u lékárny v říjnu přibyly čtyři lampy veřejného osvětlení,
které v šeru park dostatečně osvítí a lidem tak zajistí bezpečný průchod.
Pokračujeme zde také ve výsadbě a během listopadu rozšíříme stávající
zeleň o téměř dvacet nových stromů a dosadíme i jarní cibuloviny. Na
přání občanů jsme dále v parku rozmístili informační cedule zakazující
volný pohyb psů.

Pod skluzavkou ve stráni u multifunkčního hracího prvku v horní části lesoparku jsme upravili dopadovou plochu, která dětem zajistí větší bezpečí
při dojezdu. Zároveň jsme na žádost občanů nainstalovali novou závěsnou
houpačku s ohrádkou pro děti do tří let, která nahradila původní houpačku
se sedákem, jež nebyla pro nejmenší děti dostatečně bezpečná.

Vedení obce
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Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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OPRAVUJEME MOST V ULICI
ZA STRÁNÍ

UPRAVILI JSME PARKOVACÍ PLOCHU
U ACTIVE PARKU
Návštěvníci Active Parku začali k parkování využívat travnatou
plochu v jeho spodní části. Kvůli častým podzimním dešťům byl ale
povrch bahnitý, a proto jsme přistoupili k jeho úpravě. Prostor jsme
zavezli zbytkovým materiálem z frézování vozovek a zhutnili. Vytvořili
jsme tak zpevněný povrch improvizovaného parkoviště pro minimálně 15 vozidel.
Vedení obce

DALŠÍ KOMUNIKACE MAJÍ
NOVÝ POVRCH
Během října prošla celkovou rekonstrukcí silnice v ulici Sladovnická
a opravili jsme také část komunikace v ulici Kunratická. Jednalo
se o poslední letošní opravy komunikací v katastru naší obce před
nadcházející zimní sezónou.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Vratislavice mají ve své správě jedenáct mostů přes řeku Nisu, jejichž stav pravidelně kontrolujeme. Na základě provedené prohlídky
mostu v ul. Nad Strání jsme v pondělí 19. října zahájili jeho opravu.
Docházelo k zatékání do konstrukce vozovky mostu, kvůli kterému
se mírně propadla. I když zjištěné vady neměly vliv na nosnost
mostu a jeho konstrukci, bylo nutné závady odstranit a části vozovky
opravit. Protože jsme chtěli provoz na mostě obnovit v co nejkratší
době, bude finální úprava komunikace následovat až později.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

SLADOVNICKÁ PŘED OPRAVOU

OBNOVILI JSME VODOROVNÉ
ZNAČENÍ
Za budovou vratislavického úřadu a v Náhorní ulici jsme obnovili vodorovné dopravní značení, které definuje sedmdesát tři parkovacích míst,
dále čtyři místa vyhrazená pro invalidy a další dvě pro elektromobily.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

SLADOVNICKÁ PO OPRAVĚ
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Obzvlášť v této době je důležité posilovat imunitu a obranyschopnost organismu.
Velice jednoduchým a zároveň příjemným způsobem, jak na to, je pravidelný pobyt
na čerstvém vzduchu a procházky v přírodě. Čas strávený venku, i v nepříznivém
počasí, pomáhá tělu vyrovnávat se s různými viry, bakteriemi a škodlivými látkami.
Tělo se tak přirozeně stává odolnější. Udělejte něco pro své zdraví a zároveň
poznejte malebné okolí obce, ve které žijete!

BNÍKY
KU N RATI CKÉ RY

ROZHLEDNA NAD PROSEČÍ A ZPĚT
DO VRATISLAVIC NAD NISOU

Délka trasy 3,0 km

Délka trasy 6,6 km

tické rybníky

Vratislavice – Kunra

Náhorní Nad Kunraticemi

BNÍKY
PIVOVARS KÉ RY

Délka trasy 4,5 km
cká
v – pivovar – Sladovni
Vratislavice – hřbito
– Pivovarské rybníky

Nad Kunraticemi
- Nad Prosečí rozhledna

ÍKY
PE KE LS KÉ RYBN
Délka trasy 4,2 km

pách války
Naučná stezka Po sto
kle
Pe
– Pekelská – V

K ÁM E N
ÍSAŘ S KÝ
C
A
N
OU
D
LE
ROZ H
IC NAD N IS
VRATISLAV
O
D
T
Ě
P
Z
A
Délka trasy

11,6 km

– Mojžíšův
Vratislavice
estí
– Milíře rozc

pramen

tí – kiosek

Milíře rozces

Milíře

a
ře – rozhledn
kiosek Milí
en
m
ká
Císařský
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PO DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
VRATISL AVIC NAD NIS OU
Délka trasy 1,5 km

EN
ÍŠ ŮV P RAM
PŘ ES M OJŽ KY Z PĚT
OM
A S E D M ID
N IS O U
L AVIC NAD
IS
T
A
D O VR
Délka trasy

5,5 km

dětské hřiště hrad s věžemi v lesoparku
avkou
Zámecký vrch - dětské hřiště hrad se skluz
tu
objek
blíže
u
Školo
Nad
ulici
při
v lesoparku
do
1385, se zbrusu novou houpačkou pro děti
1392 3 let - dětské hřiště Náhorní při objektu
1421
tu
objek
při
ěná
dětské hřiště Dlážd

ostecká

ulicí Dlouhom

- po
šův pramen
až na Mojží
ský
ch
ař
vr
ís
C
ův
rš
Ty
en
ulicí
žíšův pram
oj
"M
ce
ez
naučné st
ky
ěr Sedmidom
kámen" sm

PO STOPÁCH T-MOBILE OLYMPIJSKÉHO BĚHU

Délka trasy 6 km

Zámecký park Vratislavice nad Nisou - lesopark
Zámecký vrch workoutová
věž (venkovní posilovna) po loukách za hřbitovem až
k vodojemu - kolem ranče
úpatím
Wlkana - mezi Kunratickými rybníky dále
ou stezkou
naučn
s
stí
rozce
k
až
Prosečského hřebene
Kořenovská,
"Po stopách války 1778 - 1779 - zpět k ulici
Lovecká, Náhorní, Dřevařská, Tanvaldská

Délky všech tras jsou
měřené se startem a cílem
na adrese Tanvaldská 50
- Úřad MO a délka trasy
zahrnuje celý okruh.
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PŘED OPRAVOU

PO OPRAVĚ

POŘÍDILI JSME NOVÝ KRMELEC
DO LESOPARKU
PŘED OPRAVOU

PO OPRAVĚ

UPRAVILI JSME CESTU K RYBNÍKŮM
Na žádost občanů jsme odstranili betonovou lávku přes potok, po
které lidé přecházeli z louky za sídlištěm Zámecký vrch k rybníkům
za koupalištěm Sluníčko, a nahradili ji novým dřevěným mostkem.
Původní lávka ze dvou betonových kvádrů se rozpojovala, byla
celkově poničená a chodcům na ní hrozilo nebezpečí. Úseky před
a za lávkou, kde se tvořily bahnité kaluže, jsme navíc zavezli asfaltem. Zároveň jsme zde prořezali a pokosili náletové dřeviny a keře,
abychom tuto cestu rozšířili. Novým asfaltovým povrchem jsme
upravili i sjezd z Náhorní ulice, kudy lidé vstupují na pěšinu vedoucí
přes louku k rybníkům.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

PROBÍHÁ PODZIMNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ
S blížící se zimou provádí pracovníci technického střediska pravidelnou
údržbu obecní zeleně. Z travnatých ploch a komunikací odstraňujeme
spadané listí. Ořezáváme a kosíme náletové dřeviny a prořezáváme keře
na sídlišti Zámecký vrch, aby nebránily v zimní údržbě.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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Na přání občanů jsme pořídili nový krmelec, který jsme umístili do pravé
části lesoparku ve stráni mezi bludiště a horní hřiště. Původní krmelec
byl již ztrouchnivělý a celkově poničený. Lidé tak mohou opět během
zimních měsíců volně žijící zvěř přikrmovat. Nejvhodnějším krmivem je
seno, kaštany, žaludy, bukvice, oves, kukuřice, hrách, jablka a hrušky,
mrkev, brambory nebo řepa, v omezené míře suché pečivo a velice
důležitá je pro zvěř také sůl.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

JEŠTĚDSKÉ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

CHOBOTNIČKY
Do čtvrtých tříd dorazily "chobotničky". Všichni se nadšeně pustili do
práce a začali tvořit. Někteří se při pletení "copánkových chapadel"
pořádně zapotili, ale výsledek stál za to. Děti i paní učitelky ze čtvrtých
tříd tímto děkují paní Vitvarové za úžasný nápad a pomoc.

V úterý 29. září jsme se vypravili na Ještěd, protože jsme slyšeli od skřítka,
že tam můžeme potkat někoho z pohádky. Na Ještěd jsme vyjeli lanovkou
a jelikož byla mlha a mrholilo, tak už první úkol byl trošku těžší. Hledali jsme
mapu, která nám měla ukázat cestu z vrcholu dolů po stopách ještědského
skřítka. Seznámili jsme se s turistickou značkou, rozcestníkem, ale
i s buzolou. Všechny tyto věci nám pomáhaly s orientací v terénu a my
podle nich postupně dohledali místa s různými úkoly. Celou cestu jsme
hráli Bingo – měli jsme najít a zaškrtnout určité rostliny, houby, pavučinu,
okousanou šišku, ptačí pírko, ale i předměty, které zanechali lidé v lese.
Cestou se mlha postupně rozplynula a přestalo i mrholit, takže jsme mohli
vytvořit přírodní obrázek a navštívit mikrosvět maličkých tvorů a rostlin.
Romana Černá a děti z MŠ Lísteček, středisko Donská

Mgr. Martina Novotná

PUTOVÁNÍ S LÍSTEČKOVOU VÍLOU

DEN SV. VÁCLAVA
V 8.D proběhl projektový den na téma život a přínos Sv. Václava
pro Čechy. Po troše historie a krátkém videu se žáci zapojili do
skupinové i samostatné práce. Pomoci různých úkolů v pracovních listech se žáci dozvěděli, že svatý Václav je českým patronem, připomněli si jeho bratra Boleslava i jeho babičku – svatou
Ludmilu. Také už ví, kde by našli jeho ostatky a sochy. V pracovních listech si zároveň procvičili matematiku i český jazyk a na
závěr vyrobili papírovou svatováclavskou korunu.
Mgr. Barbora Blažková

Lístečková víla nás provází celým školním rokem a každý podzim si pro
nás něco přichystá. Letos nás požádala, abychom doručili pozdrav do
všech lístečkových školek. Vytvořili jsme tři obrázky s lístečkovou vílou
a každý den vyrazili do jedné z budov „Lístečku“ pozdravit kamarády
a předat vzkaz – a samozřejmě také úkol. První den jsme vyrazili tam,
kde je to nejdál – na Donskou, další den na Východní a naposledy
vlastně jen za roh – na Poštovní. Na každé z našich cest jsme toho
spoustu viděli, poznali a zažili. Díky poměrně příznivému počasí jsme
měli možnost naučit se spoustu věcí přímo venku. Navíc bylo moc prima
potkat se se všemi kamarády, i když vzhledem k aktuální situaci, jen na
chviličku a přes plot. Úkol byl splněn! A na nás čekal v lesoparku vzkaz,
že si máme za odměnu najít poklad, který pro nás víla schovala. Netrvalo
dlouho a poklad byl na světě – lístečkové medaile v barvách našich tříd!
Lísteček Tanvaldská
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LISTOPAD

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
Milí čtenáři, na základě nového vládního opatření je od 22. října až
do odvolání knihovna uzavřena. O dalším vývoji situace vás budeme
informovat prostřednictvím webových stránek, facebooku a informačních cedulí přímo na naší knihovně. Všechny stávající výpůjčky
se vám automaticky prodlužují do konce listopadu. Prodloužení
výpůjční lhůty není nutné. Nebudeme účtovat žádné sankční
poplatky. Kontrolu svých výpůjček nebo případné prodloužení si
ev. můžete provést sami prostřednictvím vašeho čtenářského
konta na http://vratislavice101010.cz/knihovna. Můžete nás také
kontaktovat na tel. č.: 773 584 381, 482 321 808 nebo e-mailem
knihovna@vratislavice.cz. Rezervace – dokumenty /knihy, audioknihy,
časopisy, popř. hry…/, které jste si rezervovali, na vás v knihovně
počkají. Bohužel vám nemůžeme nabídnout půjčování e-knih, ale
do budoucna plánujeme nabízet i tuto službu. Prozatím můžete
UCTILI JSME PAMÁTKU ZESNULÝCH využít například centrální portál knihoven – www.knihovny.cz.
Na Dušičky v pondělí 2. listopadu jsme zavzpomínali na významné
Zde můžete prohledávat fondy desítek českých knihoven současně
vratislavické rodáky a vzdali čest jejich památce položením květia využívat jejich služeb – kdykoliv a kdekoliv. Např. KVK Liberec
nových výzdob na hrobky rodin Ginzkey, Porsche a k památníku
nabízí vzdálenou registraci čtenářů, půjčování el. knih, on-line datapadlých v 1. světové válce.
báze, aj. Dále bychom Vás rády odkázaly na webové stránky, které
Vedení obce podporují čtenářství (spoustu z nich jistě znáte a využíváte):
www.celeceskoctedetem.cz, www.čítárny.cz, popř. facebook - veřejná skupina Čtením proti nudě, youtube – audioknihy aj. Věříme, že
tento stav nebude trvat dlouho a že se brzy budeme opět setkávat za
příznivějších okolností. Přejeme vám pevné zdraví, hodně sil
a děkujeme vám za přízeň.
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice

INFORMACE KC VRATISLAVICE 101010
Vážení návštěvníci Desítek,
pro aktuální informace ohledně našeho programu sledujte prosím
naše webové stránky www.vratislavice101010.cz.
Přejeme pevné zdraví a těšíme se na Vás, jakmile to situace dovolí.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturního centra
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JUBILANTI
ŘÍJEN 2020

70 let

PODĚKOVÁNÍ VČELAŘŮ
V pátek 2. října pořádal Český svaz včelařů ZO Vratislavice přednášku Ing. Dalibora Titěry, CSc., výzkumného pracovníka a pedagoga České zemědělské univerzity – předního českého odborníka ve
včelařství. Přednáška byla na téma „Nemoci, škůdci a zdraví včel“
a zúčastnili se jí jak posluchači z řad aktivních včelařů, tak i laická
veřejnost. Jejím cílem bylo představení celé škály onemocnění včel,
prevence a možnosti jejich léčby. Přednáška byla velmi zajímavá a po
jejím skončení pan přednášející odpovídal na velké množství dotazů
z řad posluchačů. Včelaři z Vratislavic nad Nisou by touto cestou
chtěli poděkovat Městskému obvodu Vratislavice nad Nisou za jejich
finanční podporu a zároveň chtějí pozvat širokou veřejnost na další
přednášky, které budou zveřejňovány ve Vratislavickém zpravodaji
i na stránkách ČSV ZO Vratislavice: www.vcelarivratislavice.cz.
Výbor Českého svazu včelařů ZO Vratislavice

Přijměte pozvání vratislavických včelařů na přednášku

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Nemoci, škůdci a zdraví včel

(Coloss: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev,
důvody ztráty včelstev)
Pátek 27. listopadu 2020 od 18.00 hodin
v sále pod Kaplí vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou
(Tanvaldská 51, 463 11 vchod ze dvora)

Vstupné při rezervaci a úhradě předem 80 Kč, na místě 120 Kč.
Součástí vstupného je káva a zákusek.
Přihlásit k účasti se můžete uhrazením zvýhodněného
vstupného 80 Kč do 25.11.2020
na účet číslo 242718314/0300, do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení.
Na vaši účast se těší
Jiří Danihlík a včelaři z Vratislavic

Pavel Janků
Jana Petrová
Hana Šiftová
Jaromír Brzák
Marcela Žabková
Božena Adamová
Eva Vodseďálková
Adolfa Kutschkerová
Jaromír Straka

75 let

Marie Galajdová
Jiří Hřebíček
Zdeňka Svieženová

85 let

Ondřej Kyzúr
Jiřina Dědečková
Josef Jebavý

90 let

Miloslava Machálková

91 let

Karel Machuta

92 let

Božena Lacinová
Marta Prchalová

95 let

Jarmila Bubeníková

80 let

Gisa Tichá

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ TURISTICKÝCH
AKTIVIT VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
Předpokládám, že všichni sledujete dění v naší zemi, zejména
pak opatření k zmírnění dopadů pandemie coronaviru. Prohlášení
vlády zavádějící různá opatření zcela jistě, ač neradi, přinejmenším bereme na vědomí. Nás se nejvíce dotýká omezení
zakazující shromažďování osob. Našich akcí se zpravidla účastní
podstatně více. Je tedy nutné přijmout opatření a plánované akce
do doby, než budou opatření, tedy v našem případě zákaz shromažďování, zrušen. Po oficiálním vyhlášení zrušení tohoto zákazu
pak obnovíme naši činnost dle stávajícího plánu, případně plánu
na zimní období. Nic však nebrání individuálním aktivitám v rámci
nastavených opatření, to je však jistě na rozhodnutí každého.
Co se týká zájezdů, jejich konání jsme již překládali. Ani v nových
termínech se některé nepodařilo uskutečnit. Výbor tedy rozhodl,
že nemá význam je stále překládat na pozdější termíny, koneckonců by zaměření zájezdů, tedy příroda a zejména květiny, již
nedošla naplnění. Rozhodli jsme tedy zájezdy přeložit na jaro
2021, kdy, jak pevně doufáme, celá situace pomine. S obecním
úřadem projednáme tuto zcela mimořádnou situaci a pokusíme
se dohodnout na změně termínu dočerpání dotací nevyčerpaných z objektivních důvodů. Co se týče Vámi zaplacených
peněz, hodláme je převést do příštího roku tak, jak to realizují
cestovní kanceláře. Věříme, že se z Vaší strany setkáme
s pochopením. Rozhodně jsme názoru, že nic nekončí a že vše
dohoníme, jakmile to situace dovolí. S přáním pevného zdraví
a pohody a opatrujte se!
Milena Vanišová a Antonín Ročňák
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PADESÁT LET
ZA MIKROFONEM
U příležitosti Dne seniorů, který se po celém světě slaví
1. října, každoročně ve Vratislavicích pořádáme kulturní program. Také letos navštívilo KC VRATISLAVICE 101010 na
sedm desítek vratislavických seniorů, aby společně vyslechli
vtipné historky ze života Jana Rosáka. Oblíbený rozhlasový
hlasatel a televizní průvodce zábavných a naučných programů se s námi podělil o to, jak tráví podzim života on.
Co byste svým vrstevníkům ke Dni seniorů popřál?
Především klidné stáří a aby jim stále vydrželo pronikavé myšlení.
Aby neskákali na lep všelijakým vykukům, a tím nemyslím ony pověstné „šmejdy“, ale také politické šmejdy, kteří je uplácí nesmyslnými
výhodami. Slovy jednoho politika, kterého do skupiny šmejdů nepočítám: „Seberou to dětem z kočárku a dají to důchodcům.“ Jsem
přesvědčen, že takto to není správně, a proto bych byl rád, kdyby se
senioři nechovali dětinsky. Mohou být starší, ale nemusejí být včerejší.
Sám jste v neuvěřitelné kondici, co pro to děláte?
Nejspíš mám to štěstí, že mi kondici nadělil Pán Bůh. Kdyby mě totiž
zastihly různé těžké nebo dědičné nemoci, které na člověka přijdou,
aniž se o to sám přičiní, nebylo by tomu tak. Nic takového mě zatím
naštěstí nepotkalo. Využívám tedy toho, že jsem fit, dokonce toho
občas až zneužívám a někdy sportuji až nemírně. Například včera
jsem si s přáteli dopoledne dal partičku golfu a odpoledne jsem už na
druhém konci našeho okresu hrál dvě hodiny intenzivně tenis. V sobotu
půjdu hrát znovu a ve středu zas, pravidelně se takto ničím. Jsem ale
přesvědčený, že člověk se musí udržovat fit i duševně. Já například
hodně čtu. Každý den také luštím křížovky, což je dle mého názoru
velice dobrá terapie, jak si tříbit myšlení. V této souvislosti mě napadl
takový bonmot: „Aby člověk nedával mozek do karantény.“ Je nesmírně
důležité, aby byl člověk pořád v obraze, aby sledoval dění kolem sebe,
aby neskákal na návnady hloupým populistům. Osobně si tedy nemohu
vůbec stěžovat. Jsem fit, pořád mohu pracovat a někdy dokonce pracuji
víc, než když mi bylo padesát.
O práci tedy nouzi nemáte.
Nepřijímám ale všechno, co přijde. Zrovna teď jsem procházel ferman
Divadla Radka Brzobohatého, kde vystupuji v představeních Lakomec
a Stvoření světa - bez cenzury a neakceptoval jsem zájezdní představení na Moravu, protože to, co mě už opravdu unavuje,
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jsou dlouhé cesty. A zrovna toto je cesta tzv. na obrátku, kdy se dopoledne odjíždí, večer hraje a v noci se vrací zpátky. Ale já mám druhý
den velice důležité natáčení a vůbec si netroufám zaručit, že bych byl
v 9 ráno na place fit, kdybych přijel ve 3 hodiny v noci z Moravy. Nedávno
jsme natáčeli věc, která mě velice těší, přestože to byla opravdu zabíračka a bylo by to pro mě náročné, i kdyby mi bylo třicet let. Je to pořad
Poklad z půdy stanice Prima. Ve čtyřech dnech jsme točili šestnáct
dílů. Každý den jsme točili čtyři pořady, ve kterých je v každém po pěti
hostech. Za ty čtyři dny bylo celkem osmdesát hostů a ke konci už jsem
skoro nevěděl, jak se jmenuji já, natož abych si pamatoval jejich jména
a pořád jsem se hostů ptal, jak se jmenují, až to bylo trapné.
Zmínil jste divadlo, moderování. Co je tou Vaší parketou, kde
se cítíte být opravdu sám sebou?
Asi moderování. Jak v televizi, tak i v rozhlase. Český rozhlas je ostatně
moje hlavní působiště, mám zde nejvíc pořadů. Každý pátek tříhodinové
živé vysílání Šťastnou cestu, dále natáčíme pořad Bijáček, který se vysílá jednou měsíčně. Dělám zde také krátké pořady Poklady galerií nebo
Cestování za architekturou. Mám toho opravdu dost.
Za ta léta jste byl tváří celé řady pořadů. Uměl byste z nich
vybrat ten Váš nej…?
Příští rok 1. března oslavím padesát let za mikrofonem a zrovna včera
jsem pro paní Jarolímkovou, která se mnou při té příležitosti píše knížku,
chystal seznam pořadů, které jsem kdy dělal. Já sám jsem si na řadu
z nich už ani nevzpomněl a ona mi je musela připomenout. Úplně jsem
třeba zapomněl, že jsem moderoval Miss České republiky. Kdybych si
měl vybrat ten úplně nej…, tak z televizních pořadů by to byl nepochybně Videostop. To byl totiž pořad, který jsem jednak moderoval, ale spolu
s Karlem Čáslavským a Vladimírem Bezděkem také psal. Na tři etapy
jsem ho vysílal dohromady osmnáct let. Jsem vůbec běžec na dlouhou
trať. Například Riskuj jsem dělal osm a Tandem čtrnáct let. Od roku
2003 v rozhlase vysílám pořad Šťastnou cestu, a ten by u mě nejspíš
vyhrál mezi těmi rozhlasovými.
Prostřednictvím pořadů tedy už padesát let rozdáváte lidem
radost. Co ji naopak dělá Vám?
Mně dělá radost, když mají radost diváci nebo posluchači. Když je
dobrá odezva. S čistým svědomím můžu říct, že jsem se nikdy nikam
nehrnul a nikomu nenabízel. Nikdy jsem nevolal režisérovi, aby mě
někam obsadil. Když mi jednou režisér řekl, že budeme dělat Pevnost
Boyard, z legrace jsem se ho zeptal, co tam budu dělat já a on mi řekl,
že otce Fura. To ve mně jedinkrát hrklo, že jsem si o to řekl, ale opravdu
nikdy jsem se nepodbízel, a přesto jsem dostával hezké nabídky.
A to mě v životě velice těší, to je pro mě velká výhra.
Aktuálně se potýkáme s druhou vlnou epidemie koronaviru.
Pokud byste musel z nějakého důvodu přestat pracovat, co
byste dělal?
To by se muselo stát něco opravdu zásadního, aby se zastavil rozhlas.
A to se nejspíš nestane. V období nejtěžší korona krize na jaře jsem
seděl v jednom studiu, moji hosté na opačném konci rozhlasu ve druhém
a koukali jsme na sebe jen přes monitory, ale povídali jsme si, jako by
seděli proti mně a posluchači to samozřejmě nepoznali. Kdyby se úplně
všechno zastavilo, bylo by to určitě nepříjemné, ale já pořád ještě mám
restauraci. A kdyby ani to nešlo, na stará kolena bych asi složil ruce do
klína a už bych jen hrál tenis nebo golf. Naše dcery nám občas dají na
hlídání psy a také vnuky, což je další velká radost podzimu našeho života.
To je určitě věc, která by mě naplňovala, kdybych už nemohl pracovat.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv ČRo
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se čím dál více vyhazuje a čím dál méně opravuje,“ říká zakladatelka spolku AvantgArt Jitka Jakubičková. „V naší Dílně Zauhlovačky
budeme pořádat řemeslné kurzy pro širokou veřejnost a chceme
dát prostor také dětem nebo domácím kutilům, kteří nemají přístup
k tomu správnému nářadí. Dovézt nám můžete starou židli, skříňku
nebo truhlu. Jednoduše cokoliv, co lze znovu opravit a dále užívat,“
dodává Jakubičková. Výstavbu nové Dílny Zauhlovačky s Re-Use
centrem podpořila nejen obec nebo ministerstvo životního prostředí,
ale také desítky obyčejných lidí v rámci crowdfundingové kampaně
spolku AvantgArt na HitHitu. Vše důležité o spolku, dílně a věži
samotné najdete na webu zauhlovacka.cz
AvantgArt
Foto: Miroslav Prousek

NOVÁ DÍLNA ZAUHLOVAČKY
S RE-USE CENTREM
Spolek AvantgArt, který se zasazuje o záchranu vratislavické
zauhlovací a vodárenské věže, buduje v areálu Intexu novou Dílnu Zauhlovačky s Re-use centrem. V rámci veřejných akcí, které
spolek pravidelně pořádá, tak můžete navštívit nejen unikátní věž,
ale i řemeslnou dílnu, ve které si můžete opravit vlastní kus nábytku, naučit se, jak se starým nábytkem pracovat, nebo jednoduše
darovat nepotřebný nábytek spolku k dalšímu užití. Členové spolku
se zaměřují na sběr nepotřebného nábytku, který by jinak skončil na
smetišti, stejně jako na jeho záchranu a opětovné použití. „Zlobí nás
konzumní styl života a vzrůstající tlak na životní prostředí, protože
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VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ PRO VRATISLAVICKÝ BĚHOUN

V letošním roce jsme v květnu bohužel nemohli uspořádat již 28. ročník
tradičního a oblíbeného běžeckého závodu Vratislavický Běhoun.
Z předchozího 27. ročníku v roce 2019 ale vzniklo díky společnosti
PAVLU-Innovation Liberec krátké tříminutové video zachycující úžasnou
atmosféru mezi takřka 500 běžci. To na YouTube neuniklo pozornosti
odborné porotě prestižního 23. mezinárodního festivalu SportFilm
a zařadila ho mezi 352 úžasných - i celovečerních - filmů z 58 zemí na
5 kontinentech. Díky zástupcům odborných a sportovních institucí jako
je například Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu, filmových
tvůrců či sportovních komentátorů naše video získalo hlavní cenu v kategorii sportovních klubů a postoupilo i na 38. ročník International FICTS
Fest "Sport Movies & TV 2020" do Milána. Krásný skleněný Ještěd z
proslulé dílny sklářů společnosti Lasvit je tak pro nás, amatérské organizátory, velkým oceněním a již se moc těšíme, jak se na tom dalším
Vratislavickém Běhounovi 2021 opět všichni setkáme. Vítězné video
najdete na youtube kanálu RunBo Team - Vratislavický Běhoun 2019.
Miroslav Habel za organizátory RunBo Teamu

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU U HASIČŮ

Díky novému školnímu roku jsme nabrali další děti do našich
kroužků, moc nás těší váš zájem o ně. Kapacity máme naplněné,
u věkové skupiny 3-5 let dokonce přemýšlíme o otevření dalšího
18

kroužku. Kdo jste se nám tedy přihlásil a už se na vás nedostalo,
prosím ozvěte se. V září děti stihly jedny závody, soutěžilo se
v Pilínkově a zúčastnila se dvě družstva (mladší a starší). Vloudily
se nám tam nějaké chybky, a tak se děti na bedně neumístily. Na
dobré náladě to však dětem neubralo, dokázaly spolupracovat,
chyby napravit a dokončit s časem, za který se určitě nemusí
stydět. Další soutěže, které nás čekaly, se bohužel kvůli vládním
omezením už letos konat nebudou. V září jsme si pro všechny
naše děti ještě připravili hasičské přijímání. Byla to úžasná akce,
každé dítě složilo před dospělým hasičem svůj slib, že bude
čestný hasič, dospělý hasič ho pak pasoval a každý dostal svůj
odznak a hasičský batoh. Akce se všem moc líbila a určitě z toho
uděláme tradici. Doufáme, že se zase všichni brzy potkáme, protože toho pro děti máme naplánováno mnoho a bude to zábava.
Za SDH Vratislavice n/N Nicole Rolantová
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MAESTRO-MOTION
POKRAČUJE ONLINE
Maestro-motion pokračuje v trénincích prozatím v Doubí ve školce
Domino. Dokud můžeme trénovat venku, tak se snažíme pro soutěžní
složky částečně dělat tréninky na zahradě a částečně online. Za těchto
podmínek je to pro naši skupinu velice těžké, ale jsme rádi, že máme
kolem sebe rodiče dětí, co nás podporují a díky nim můžeme pokračovat
a fungovat dál. My si toho velice vážíme a děkujeme jim za podporu.
V říjnu jsme stihli ještě uspořádat jeden workshop s Michaelou Kůstkovou a bylo skvělé opět vidět děti, jak na sobě pracují a mají v sobě
tu touhu tančit. Doufáme, že se brzy všechno vrátí do normálního stavu
a budeme moci pokračovat v našich přípravách na sezónu. Zatím nás
můžete sledovat na Instagramu, kam dáváme fotky a videa z tréninků.
Držíme všem palce a myslíme na vás.
Eunika Rucká Šimberská, DiS.

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ
Současná situace nám dovolila ještě odehrát 27. 9. 2020 kvalifikaci
krajského přeboru mladších žaček ve Varnsdorfu. Kadetky i starší
žákyně už své úspěšné kvalifikace hrály dříve, informovali jsme Vás
v minulém zpravodaji. „A“ tým ve složení T. Najmonová, E. Pradeová,
Eliška Becková, A. Rückensteinerová, V. Vítová a T. Záveská zahrál
kvalifikaci nad očekávání. Prohrál v tie-breacích po velkých bojích
jen s favority celé soutěže (Nový Bor, Varnsdorf), jasně porazil slabší
soupeře (Frýdlant, Ještěďská „B“). Dobrá hra zaručila umístnění „A“
týmu do 2. výkonnostní skupiny. Máme radost, že se rýsuje pevný
a dobrý základ další volejbalové generace. „B“ tým se bohužel
nesešel, což vzhledem k celkové situaci je pochopitelné. Krásné
fotky a videa z turnaje najdete na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil

EDUCA je
online
a tím to nekončí...
sledujte WWW.EDUCALIBEREC.CZ DO KONCE LEDNA

VOLEJBAL DOSPĚLÝCH
Jak už je zvykem, na sv. Václava hrajeme Svatováclavský King & Queen
jako zakončení letní beach sezóny. Poněvadž byla opravdu zima a pršelo
celý den, turnaj jsme přesunuli do harcovské kryté beach haly. Turnaj se
hraje systémem, kdy každý jednotlivý hráč, hráčka, hraje s dalšími třemi
spoluhráči střídavě proti sobě jeden set, tzn. každý proti každému, ale
také každý s každým. Vítězové postupují do dalších bojů, poražení hrají
o umístnění. Letos jsme měli parádní účast, 16 mužů a 12 žen. Celkovým
vítězem po napínavých bojích a krásném beachvolejbalu byli Lenka
Mrázová, u mužů Martin Fikar. To vše v příjemné atmosféře turnaje.
Více informací, fotek a výsledků na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil
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