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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
při pohledu z okna na neustávající déšť mě 
při psaní tohoto úvodníku napadají slova 
klasika „Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným...“ Deštivé počasí nám v letních 
měsících nejednou zkomplikovalo fungování 
a přívalové deště v červenci dokonce způsobily 
záplavy na mnoha místech ve Vratislavicích. 
Poškození se nevyhnuly ani cestní sítě v zámeckém 
parku, lesoparku nebo tratě pro cyklisty v našem 
VAPARKu. Podíleli jsme se tedy na odstraňování následků povodně, pomoci našim 
občanům a zajišťování rychlých oprav nastalých škod.

Na druhou stranu nám počasí vyšlo vstříc a vydařily se naše tradiční srpnové venkovní 
akce. Tedy Vratislavické slavnosti, které se letos konaly již po pětadvacáté, a módní 
přehlídka Beaty Rajské. Ta se stejně jako v loňském roce konala dva dny po sobě, 
kdy první den byla zdarma pro příslušníky integrovaného záchranného systému jako 
poděkování za jejich pomoc během pandemie.

Poděkování za svoji činnost a podporu si zaslouží i organizace, které pomáhají 
opuštěným zvířatům. Proto jsme ani na vteřinu neváhali a nabídli jsme pomoc útulku Azyl 
pes Krásný Les, který minulý rok přišel o dva stánky na prodej reklamních předmětů 
za účelem získávání financí na provoz. Nechali jsme vyrobit dva nové stánky 
s originální grafikou a logem Vratislavic nad Nisou, které jsme jim darovali. Těší mě, 
když můžeme pomáhat tam, kde naši pomoc potřebují.

Zajímavou nabídku jsme si taktéž připravili pro naše seniory. Tentokrát skrze vzdělávací 
program Akademie třetího věku ve Vratislavicích. V připravovaných prostorách nové 
knihovny a spolkového centra budeme do budoucna nabízet prezenční kurzy pro seniory 
zdarma se zaměřením na zlepšování paměti, historii, počítačovou gramotnost a mnoho 
dalšího.

Přeji Vám poklidný začátek školního roku, který bude snad již normální a školáci si budou 
moci na živo užít vzdělávání a společné setkávání. A také doufám, že dorazí ještě alespoň 
na pár dní to pravé babí léto.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Venkovní stany věnované útulku Azyl Pes
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Víte, kde a kdy se ve Vratislavicích konala tato akce? Pokud ano, 
můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“ a kontak-
tem na Vás až do 26. 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 infor-
movat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Ze 
správných odpovědí na prázdninovou otázku jsme vylosovali pana 
Mikuláše Červninku, který poznal zrcadlo v převlékací kabince na 
koupališti Sluníčko. Gratulujeme! 

 (red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

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
Vratislavice nad Nisou

se uskuteční v pátek 8. října 2021 (od 14:00 – 22:00 hod.) 
a v sobotu 9. října 2021 (od 8:00 – 14:00). Ve Vratislavicích 
se bude volit jako obvykle v 7 volebních okrscích. Voleb se 
může zúčastnit každý občan ČR starší osmnácti let, který se 
komisi prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem. Nově již není ze zákona možné prokázat se 
provizorním dokladem. Proto doporučujeme voličům, aby si 
včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu. 

(red)

VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

VOLEBNÍ OKRSKY 
VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU

Č. 1001 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, 
p.o., U Sila 321

Č. 1002 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, 
Nad Školou 278

Č. 1003 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, 
Nad Školou 278

Č. 1004 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, 
Nad Školou 278

Č. 1005 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, 
Nad Školou 278

Č. 1006 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 
pobočka Liberec, U Sila 1139

Č. 1007 Střední umělecká škola v Liberci, s.r.o., 
Sladovnická 309

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 22. září od 15:00 
do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem objednat na 
telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny poradny jsou 
20. října a 24. listopadu.

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracov-
ní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním sále KC 
VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát budou 
k dispozici v pondělí 13. září od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám 
pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny jsou 11. října 
a 8. listopadu. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz 
nebo tel: 731 439 967. 

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

OMLUVA ZA TISKOVOU CHYBU 
Omlouváme se čtenářům Vratislavického zpravodaje za chybně 
zveřejněnou fotografii v prázdninovém vydání na stranách 2 a 4. 
Místo ilustračního snímku hlavní budovy vratislavického domova 
pro seniory byla při sazbě omylem použita fotka objektu Střední 
umělecké školy ve Sladovnické ulici. 

(red)

Zasedání zastupitelstva se koná 15. září 2021 od 17 hod. 
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni 
občané jsou srdečně zváni.

(red)

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Během prázdnin jsme na vratislavickém hřbitově kompletně zrekon-
struovali cestu vedoucí od hlavní brány až ke kapli. Vybudovali jsme 
zde nový chodník ze žulových kostek v délce 125 m. Kamenná dlažba 
v přírodní šedé barvě, tzv. liberecká žula nahradila původní perkovou 
cestu, na které se v deštivých dnech tvořily blátivé louže.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

UPRAVILI JSME 
CENTRÁLNÍ CESTU 
NA HŘBITOVĚ

Před

Po
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SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ ZVONU

ZAHÁJÍME REKONSTRUKCI PLOTU 
PODÉL ZÁMECKÉHO PARKU 

Do kapličky v ulici Za Tratí jsme na žádost občanů nechali 
vyrobit nový zvon, který zde historicky býval, ale v posledních 
desetiletích scházel. Pětašedesátikilový bronzový zvon 
o průměru téměř půl metru odlila věhlasná zvonařská dílna 
rodiny Dytrychových z Brodku u Přerova. Je na něm vyobrazen 
městský znak Vratislavic a letopočet 2021. Zvon je zasvěcen 
českému zemskému patronu svatému Janu Nepomuckému. 
Novému zvonu během slavnostního dopoledne v neděli 
29. srpna přijel žehnat liberecký arciděkan Radek Jurnečka.

(red)
Foto: Jaroslav Appeltauer

Vratislavice nad Nisou dlouhodobě podporují smysluplné využití prázd-
ninového času dětí. I pro letošní léto byla připravena široká nabídka 
příměstských táborů nejrůznějšího zaměření z dílny osvědčených reali- 
zátorů příměstských táborů Music Time, ARA a Sportkids. Novinkou léta 
byl pobytový tábor sehraného týmu zkušených realizátorů pod vedením 
Daniely Petrové. Od 3. 7. do 27. 8. tak proběhlo celkem 10 táborových 
běhů, kterých se zúčastnilo rekordních 320 dětí. Každému dítěti s trvalým 
bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou jsme opět na každou účast přispěli 
významnou částkou 1200,- Kč. Stále rostoucí zájem o kvalitní vyžití 
v prázdninovém čase je pro nás zpětnou vazbou a hnacím motorem 
k zajištění nápaditých a zábavných témat táborů i pro léto následující.

Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Ozdobné oplocení ohraničující zámecký park podél Tanvaldské 
ulice je nutné opravit. Postupně se bortí kamenná podezdívka 
a jednotlivá plotová pole začínají podléhat korozi. Rekonstrukci 
provedeme v nadcházejících měsících. Nejprve se zaměříme na 
opravu podezdívky a sloupků a v květnu příštího roku nainstalujeme 
restaurovaný kovaný plot.

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

SHRNUTÍ PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
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NOVINKY VE VAPARKU 
Přívalové deště, které v červenci zasáhly i Vratislavice a způsobily 
záplavy na mnoha místech, zanechaly své stopy také v našem VA-
PARKu. Velký objem vody vymlel koryta na mnoha místech jak na 
pumptracku, tak i na modrém a červeném trailu. Rychle jsme zajis-
tili opravu a již za několik málo dní byly všechny trasy plně sjízdné. 

Po roční zkušenosti s provozem tratí a specifickým umístěním 
pumptracku ve svahu jsme vytipovali místa, kde provedeme 
dodatečnou drenáž. Zajistíme lepší proudění srážkové vody a její 
vsakování. To by mělo mít za následek nižší nároky na údržbu tratí.

Velmi dobře se zapojila jarní výsadba stromů, kterých jsme do 
areálu vysadili více než 200 ks. V místě centrální pobytové louky 
jsme zasadili trávník a dočasně jsme ji oplotili, aby se mohl dobře 
uchytit. 

V měsících říjen a listopad plánujeme kompletní uzavření areálu 
VAPARK z důvodu realizace cestní sítě. V rámci tvorby cest 
pro pěší  budou položeny i rozvody vody a elektřiny pro využití 
v budoucnu. Dále máme připravený projekt na dodávku stylového 
mobiliáře. Ten by se měl v areálu objevit na jaře příštího roku.

Naopak jsme byli nuceni odložit realizaci parkourového hřiště 
z důvodu neúměrného nárůstu cen stavebních materiálů 
a meziročnímu poklesu příjmů do obecních pokladen. Hřiště 
máme ve fázi finálního projektu, a jakmile pro to budou vhodné 
podmínky, chtěli bychom ho zrealizovat. S čím ale počítáme 
v blízké buducnosti, je rozšíření trailů, které jsou hojně využívané 
a jejichž rozšíření nevyžaduje tak zásadní investici.

Ing. Ivan Zimmel, manažer projektu VAPARK
Foto: P. Slavík

Letní přívalové srážky napáchaly nemalé škody na cestních sítích 
v zámeckém parku a obou vratislavických lesoparcích. Voda na 
perkových cestách vymlela místy až půlmetrová koryta, a aby byly co 
nejdříve opět schůdné, hned druhý den jsme poničené úseky provi-
zorně opravili dosypáním materiálu a ihned, jak to počasí umožnilo, 
dokončili jsme jejich opravu opětovným zpevněním povrchu.

Vedení obce

Na horním parkovišti mezi kulturním centrem a objektem nové 
knihovny jsme vybudovali kryté stanoviště pro tři kontejnery na 
komunální odpad o objemu 1100 l. Aby kontejnerové stání vkusně 
zapadlo do tohoto kulturního prostředí, oslovili jsme studenty architek-
tury liberecké Technické univerzity, aby speciálně pro Vratislavice 
navrhli unikátní řešení umístění nádob na odpad. Nevšední stavbu 
kryjící kontejnery, která stojí v blízkosti zámeckého parku, necháme 
ještě v budoucnu obrůst zelení. 

Vedení obce

OPRAVILI JSME VODOU PONIČENÉ 
CESTY V PARCÍCH

NOVÉ STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
NAVRHLI MLADÍ ARCHITEKTI
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Letošní červencové silné bouřky doprovázené přívalovými dešti 
a zvýšenými hladinami řek si vybraly svou daň také ve Vratislavicích. 
Naši občané se na několika místech potýkali s povodněmi. Pracovníci 
technického střediska dodali do nejvíce ohrožených lokalit pytle 
s pískem a zajišťovali bezplatné přistavení kontejnerů na zatopené 
věci. Velký dík za pomoc patří Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice. 

Vedení obce

Následky povodní

Protipovodňové pytle s pískem 

ZAPOJILI JSME SE DO POMOCI 
BĚHEM LETNÍCH POVODNÍ

DOVOZ VKO ULICE – MÍSTO ODVOZ VKO

pátek 3. 9. 2021 Rýmařovská (parkoviště) pondělí 6. 9. 2021

Donská (sídliště Textilany)

Prosečská – U Lesa

Tyršův vrch (otočka)

Zámecký vrch (parkoviště)

Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)

Obvodní

Za Tratí (nad č.p.784)

pátek 10. 9. 2021 Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9) pondělí 13. 9. 2021

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

pátek 17. 9. 2021 Na Břehu (u č.p. 99) pondělí 20. 9. 2021 

Skloněná

Sídliště – Nové Vratislavice (u č.p. 1204)

Májová (parkoviště u prodejny)

Dopravní (naproti č.p. 659)

Východní (cesta k č.p. 178)

Východní (u 49. MŠ)

Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 – 
p. Pospíšilová č.p. 1233)

pátek 24. 9. 2021 Lesopark  (Pobočná – Rumburská) pondělí 27. 9. 2021

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

Krajní 

Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, nabízíme vratislavickým 
občanům možnost zdarma odložit odpad do velkoobjemových 
kontejnerů. Kontejnery jsou na různých místech ve Vratislavicích 
přistaveny po čtyři víkendy, během kterých je opakovaně vyvážíme. 
Díky tomu je v nich vždy dostatek místa na odpad, který přinesete, 
a zároveň se tak snažíme zamezit nepořádku z odpadu, který by 
se jinak nevešel. Seznam konkrétních lokalit a termínů naleznete 
v tabulce níže.

Vedení obce

PODZIMNÍ SVOZ 
VELKOOBJEMOVÝCH

KONTEJNERŮ 3. – 27. 9. 2021

SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU 

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

MOBILNÍ SBĚR PO TRASE
18. 9. 2021 ul. Východní u č.p. 245 8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková 8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378 9:10 - 9:40

ul. Pivovarská u č.p. 388 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
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JUBILEJNÍ

25. VRATISLAVICKÉ

SLAVNOSTI

Oslavy naší obce se letos nesly ve 
slavnostním duchu. V zámeckém parku 
se konal jubilejní 25. ročník oblíbených 
Vratislavických slavností. Nabitý 
program přilákal do zámeckého parku 
v sobotu 14. srpna bezmála šest tisíc 
návštěvníků. Letošní slavnosti opět 
nabídly kvalitní kulturní vyžití pro 
dospělé a celou řadu zábavných stano-
višť pro ty nejmenší. Vrcholem letošních 
oslav Vratislavic byl pak večerní koncert 
Miro Žbirky. 

Největší vratislavická akce pro veřejnost 
vypukla ve dvě hodiny odpoledne. Celým 
dnem provázela moderátorka Šárka Marková 
a všechny návštěvníky slavnostně přivítal také 
starosta Vratislavic Lukáš Pohanka. Pořa-
datelé přichystali vskutku pestrý doprovodný 
program. Vedle hudební produkce a komen- 
tovaných prohlídek v kostele Nejsvětější 
Trojice mohli lidé zdarma navštívit Rodný dům 
Ferdinanda Porsche a na kurtech u základní 
školy sledovat Letní pohár v beach volejbalu. 
Novinkou na Vratislavických slavnostech byl 
Smybox, foto stěna umístěná u sochy koně, 

Skupina Jelen

Animační team s hrochem Fajn
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kde se lidé mohli vyfotit s vtipnými rekvizitami. 
Také pro děti byla připravena spousta zábavy 
v podobě divadelních pohádek a animačního 
programu s hrochem Fajn. Dále se mohly 
vyřádit na hasičské lanovce, různých spor-
tovištích, skákacím hradu nebo nafukovací 
skluzavce, a také nahlédnout do světa experi-
mentů a chytré zábavy s libereckou iQLANDIÍ.
Značný zájem návštěvníků vzbudily rovněž 
koncerty, o které je každoročně velký zájem. 
Po dvou letech se do rodného Liberce vrátil 
rapper a básník Lipo, kterého na podiu v horní 
části zámeckého parku vystřídala akustická 
skupina Jelen. Po setmění letošní slavnosti vy-
vrcholily koncertem legendárního Miro Žbirky.

Chtěli bychom poděkovat vratislavickému 
sboru dobrovolných hasičů za pomoc při 
organizaci a vlastníkům areálu Intex za poskyt-
nutí parkovacích ploch.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota a Nela Tománková 

Miro Žbirka

Lipo
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Třída 1.C Třída 1.D

I LETOS

JSME USPOŘÁDALI 
Každým rokem je ve Vratislavicích očekávanou 
společenskou událostí srpnové představení 
aktuální módní kolekce Beaty Rajské, která 
k nám letos zavítala už podesáté. Stejně jako 
vloni jsme módní přehlídku této přední české 
oděvní návrhářky uspořádali hned dvakrát 
a na jeden večer jsme zdarma pozvali ty, 
kteří bojovali s pandemií covidu v první 
linii. Hlediště tak obsadili zaměstnanci 
nemocnic, záchranné služby, očkovacích 
center, červeného kříže, domovů důchodců, 
hygienici, hasiči nebo policisté. Moderování 
obou slavnostních večerů se ujal Petr Vágner 
a svým pěveckým vystoupením je zpestřili 
zpěváci Olga Lounová a Radek Banga. Ani 
letos na přehlídce nechyběly výrazné tváře 
českého modelingu, například Veronika 
Chmelířová, Karolína Mali- šová, Andrea 
Bezděková, Kateřina Kasanová a Miss ČR 
2020 Karolína Kopincová. 

Vedení obce
Foto: Ota Mrákota, Jaroslav Appeltauer

Olga Lounová
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DVĚ PŘEHLÍDKY BEATY RAJSKÉ  



12

SPOLEČNOSTVratislavický zpravodaj

Co je Akademie třetího věku? 
Jedná se o vzdělávací aktivity pro seniory zaměřené na podporu fyzické 
a psychické kondice.  Podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, 
reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí gene- 
rační dialog.

Proč se přihlásit? 
Účast v Akademii třetího věku je projevem péče o vlastní duchovní 
rozvoj v poproduktivním věku. Účastníkům se takto nejen rozšiřují 
znalosti, ale především dochází ke stimulaci zájmu o současné dění, 
praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu.

Jak se přihlásit? 
Účastníkem se lze stát po přihlášení prostřednictvím formuláře dostup- 
ného na webu vratislavice.cz v sekci Kultura a vzdělávání / Akademie 
třetího věku. S přihláškou Vám ochotně poradíme i osobně přímo na 
informačním centru KC VRATISLAVICE 101010.

PŘIPRAVUJEME AKADEMII TŘETÍHO 
VĚKU VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU

Na jaké kurzy se můžete těšit? 
Naší ambicí je nabídnout pestrý výběr témat, například v oblastech: 
- trénování paměti a mozkového joggingu
- historie
- politologie a společenské vědy
- psychologie 
- počítačová gramotnost a bezpečnost na internetu

Jaké jsou podmínky pro možnost účasti a forma výuky? 
Účastníkem kurzů může být kdokoliv starší 60 let. Jednotlivé kurzy jsou 
koncipovány v délce okolo 20 hodin a probíhají pravidelně, například 
1x za 14 dní (v závislosti na typu kurzu) v kratších 2-3 hodinových 
blocích. K ukončení kurzu je absolventům slavnostně předáno 
osvědčení o absolvování.  

Těšíme se na Vás v Akademii třetího věku ve Vratislavicích nad Nisou. 

Vedení obce

Dokončením stavby objektu nové knihovny a spolkového komunitního centra získají Vratislavice nad Nisou důstojný prostor pro 
realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit přímo v centru obce. Naší snahou je maximální využití nových 
prostor smysluplnou náplní volného času pro občany všech věkových skupin. Věříme, že jednou z významných a vyhledávaných 
aktivit se stane Akademie třetího věku, kterou pro Vás připravujeme ve spolupráci s Vysokou školou politických a společenských 
věd v Kutné Hoře. 
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Po nucené roční odmlce se do atria kulturního centra vrátili divadelníci 
z různých koutů Libereckého kraje. Během posledního červnového týdne 
divákům opět s nadšením představili inscenace, které nastudovali během 
uplynulé sezóny. Letošní ročník Vratislavického divadelního léta se opět 
nesl v komediálním duchu a přilákal téměř stovku návštěvníků. Protože 
se jedná o festival pod širým nebem, musela být kvůli nepřízni počasí dvě 
představení zrušena. I tak si lidé mohli během týdne zasvěceného divadlu 
vychutnat povedené kousky Rudy Hancvencla Malý, hubený a jednooký 
a Karmen, inscenaci Natěrač v podání DS Vojan Desná – Mladá haluz 
a Tchýni na zabití v nastudování DS Tyl Slaná.

(red)

Oblíbený český popový zpěvák Marek Ztracený vystoupil 24. července 
ve vratislavickém zámeckém parku. Pro své fanoušky si na letošní sezónu 
připravil sérii dvaceti open air koncertů Tour de Léto 2021. Nejednalo se 
však jen o hudební vystoupení, ale zábavný program na celé odpoledne, 
kde si společně s lidmi povídal, fotil se, soutěžil a večer samozřejmě 
zahrál koncert. Na akci si pozval také hosty – vítěze kulinářské soutěže 
MasterChef Romana Stašu a zpěvačku Terezu Maškovou. Na Tour de 
Léto 2021 dorazilo do vratislavického zámeckého parku přes dva a půl 
tisíce lidí. 

(red)

VRATISLAVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

MAREK ZTRACENÝ 
VE VRATISLAVICÍCH

Dlouhodobě se snažíme pomáhat regionálním útulkům pro 
opuštěná zvířata, ať už finančními prostředky, nebo věcnými dary. 
Tentokrát jsme věnovali dva venkovní stany soukromému útulku Azyl 
Pes z Krásného Lesa, aby měli jeho provozovatelé tolik potřebné 
zázemí při akcích konaných pod širým nebem, kde shání podporu 
pro psy a kočky, o které pečují a pomáhají je umístit do nových do-
movů už téměř třicet let. Věříme, že jakákoliv podpora v této oblasti 
má smysl.

Vedení obce

OPĚT JSME PODPOŘILI ZVÍŘECÍ 
ÚTULEK AZYL PES
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Tím, že se ani tuto sezónu nekonají velké 
hudební festivaly, máte nejspíš volněji, než jste 
zvyklý. Jak jste si koncert ve Vratislavicích užil?
O moc volnější to není, protože některé akce 
z loňska se přesunuly do letošního roku a k nim 
přibyly další, třeba Vratislavické slavnosti. Pravda 
je, že si teď každé vystoupení užíváme, kontakt 
s publikem nám chyběl, a právě ve Vratislavicích 
bylo publikum skvělé a vstřícné. 
Na svém kontě máte nespočet hitů. A lidé 
je stále chtějí slyšet. Je nějaký song, který 
se Vám už zajídá?
Tento problém, kteří někteří muzikanti mají, se 
mě netýká. Biely kvet nebo Atlantídu zazpívám 
stejně jako před lety a nemám pocit, že by mě 
to štvalo. 
A naopak. Já jsem Kateřina, takže je celkem 
jasné, jaká z Vašich písní patří mezi mé fa-
vority. Kterou považujete Vy za tu Vaši top? 
Katherine byla moje osobní výpověď a jsem rád, 
že tahle skladba přetrvala a další Katky/Kateřiny 
si ji přisvojily. Mezi moje oblíbené patří třeba 
Balada o poľných vtákoch nebo Mám rád. 
Jak jste v uplynulých měsících využil 
vynucenou pauzu v koncertování? 
Stihl jste složit nějaké nové skladby?

To jste přesně vystihla, v lockdownu jsem 
hodně skládal a vznikl materiál na nové 
album, které by mělo vyjít na jaře. Měli jsme 
také pár online koncertů. Jeden z prvních byl 
z mojí zkušebny doma pro naše fanoušky 
na sociálních sítích, který sledovalo přes 
půl miliónu lidí a později například britská 
vláda “sponzorovala” náš koncert pro United 
Kingdom, který jsme přenášeli z pražského 
Lucerna Music Baru. Uspořádali jsme 
koncert pro zdravotníky v areálu Vinohradské 
nemocnice v Praze, který přenášel Český 
rozhlas Radiožurnál, takže jak vidíte, snažili 
jsme se překlenout tuto těžkou dobu tím, co 
umíme. 
Vždy jste byl moderní a evidentně Vám 
tedy nejsou cizí ani nové technologie.
Už jsem mluvil o streamovaných koncertech 
a o kontaktu s fanoušky prostřednictvím 
sociálních sítí. To bylo v době, kdy se lidé 
nemohli potkávat hodně důležité a umožnilo 
nám to překlenout dobu, která pro kulturu 
byla téměř dobou temna. Moderní technol-
ogie mám rád. Už jen to, že si můžu pustit 
jakoukoliv skladbu vytvořenou kdekoliv na 
světě v okamžiku, kdy vyjde, je pro naší 
generaci, která sháněla LP desky na burze, 
něco neuvěřitelného a pořád si to užívám.
Jestli se nepletu, zaznělo během kon-
certu ve Vratislavicích, že Váš první 
fanklub vznikl právě u nás v Liberci. 
Jak je to možné?
Je to pravda a sám nevím, proč zrovna 
Liberec má toto prvenství. Lidé z fanklubu 
jsou stále aktivní a přesunuli se na sociální 
sítě, kde čile komunikují v rámci mých 
oficiálních profilů.
Jak se v průběhu času změnilo Vaše 
publikum? Zraje s Vámi?
Překvapuje mě, kolik generací na svých 
koncertech potkávám, jsou to lidé starší než 
já, moje generace, ale i o generaci nebo dvě 
mladší. Těší mě, že se například celé rodiny 
shodnou a navštíví náš koncert společně. 
Když vidím osmnáctileté zpívat s námi sklad-
by, které vznikly dávno před jejich narozením, 
těší mě to a motivuje k další tvorbě. 
Často býváte spojován s Beatles. 
Kdo další Vás ovlivnil?
Budete překvapená, ale mám rád i zdánlivý 
protiklad Beatles - The Rolling Stones. Hod-
ně mě zasáhla nedávná smrt jejich bubeníka 
Charlieho Wattse. Nezůstávám jen v minulo-
sti, baví mě sledovat současnou hudbu 
a oslovují mě talenty jako Billie Eillish nebo 

Letošní Vratislavické slavnosti se konaly 
už po pětadvacáté, a to si žádalo pořádnou 
oslavu a tudíž i speciální hosty. Hlavním 
lákadlem jubilejního ročníku byl kon-
cert legendárního Mira Žbirky. Oblíbený 
slovensko český zpěvák během své kariéry 
nahrál nespočet hitů , které si s ním 
v zámeckém parku nadšeně zazpívalo hned 
několik generací jeho věrných fanoušků. 

NESTÁRNOUCÍ
"MEKY"

Taylor Swift. Vlastně to patří k mým rituálům, 
projít nejnovější americké i britské charts, 
poslechnout si a vybrat, co mě baví. Nechci 
ustrnout v minulosti a myslím si, že nové podně-
ty jsou důležité.
V dobách, kdy se na školách vyučovala 
výhradně ruština, Vy jste díky mamince 
Angličance hovořil plynně anglicky. Jed-
nou mi zpěvačka Lenny říkala, že je snazší 
skladby otextovat v angličtině. Jak to máte 
Vy? K jakému jazyku tíhnete víc?
Angličtina je jazyk, který je zpěvný a dobře k naší 
hudbě pasuje. Když ale chce být člověk perfekt- 
ní, nesmí podcenit, jakou angličtinu používá. 
Od té doby, co spolupracuji s Petem Brownem, 
básníkem a textařem kapely Cream, už jsem 
opatrnější v posuzování anglických textů. Mám 
rád, když textová složka nepokulhává za tou 
hudební. Navíc si myslím, že pro naše publi-
kum bude vždy srozumitelnější čeština, v mém 
případě slovenština a skladby v našem jazyce 
mají větší šanci takzvaně “zlidovět”. Je to část 
naší kultury a o tu bychom se neměli připravit. 
Na druhou stranu angličtina otevírá dveře do 
světa, takže je potřeba zkoušet oboje a o to se 
také snažím.
Před rokem měl premiéru dokumentární 
film o Vašem životě Meky. Jak se z Vašeho 
pohledu povedl?
Režisér filmu Šimon Šafránek měl svoji vizi a já 
mu nechal volnou ruku. Sám jsem byl překva- 
pený pozitivními ohlasy a tím, jaké množství lidí 
film MEKY vidělo, přesto že se promítal v krátké 
covidovo-lockdownové pauze loni v létě. Byl 
také součástí přehlídky TADY VARY Karlovar-
ského filmového festivalu a letos objížděly 
kinematograf autobusy celou republiku, takže 
mi psali lidé ze všech koutů Česka i Slovenska, 
že film viděli u nich doma na návsi nebo na 
náměstí. To všechno mě těší. 
Jak trávíte letošní léto?
Je to víceméně pracovní léto. Jak už jsem řekl, 
snažíme se všechny loňské resty odehrát a vy-
užít letní měsíce k open-air vystoupením, kde se 
lidé nemusí bát opatření nebo nákazy. Dokončuji 
se synem Davidem dema na nový album 
a v mezičase se snažím odpočívat. Zahraniční 
dovolenou letos nemám, ale doma na zahradě 
je to možná větší relax než cestování se všemi 
restrikcemi a testy, snad jen Londýn mi chybí 
a doufám, že teď bude situace lepší a já se tam 
na chvíli dostanu.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota
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POZVÁNKA NA DEN SENIORŮ

GRILOVÁNÍ S HUDBOU PRO SENIORY

Komise komunitního plánování si dovoluje pozvat vratislavické seniory 
na oslavu Mezinárodního dne seniorů v pondělí 4. října v KC VRATI-
SLAVICE 101010. Během slavnostního odpoledne vystoupí oblíbené 
české herečky a zpěvačky Iva Hüttnerová a Hanka Křížková. Vstupenky 
na akci jsou zdarma k dispozici v Infocentru Vratislavice. 

Michaela Dorníková, Komise komunitního plánování

Komise komunitního plánování pro vratislavické seniory připravila 
„Grilování pro seniory“, které se uskuteční 16. září v Parku Nové 
Vratislavice od 16:00 hodin. Pro návštěvníky bude připraveno malé 
pohoštění v podobě klobásek opečených na místním grilu. Akci opět 
zpestří oblíbené písničky harmonikáře Vladimíra Lehotaje. Těšíme se 
nejen na pravidelné účastníky našich setkání, ale i na nové tváře, které 
mezi nás ještě nezavítaly. 

Michaela Dorníková,
 Komise komunitního plánování

JUBILANTI
ČERVENEC 2021  SRPEN 2021  

  70 let 
Jaroslav Havelka 
Marie Ollíková  

Josef Barák  
Jozef Šurík 

Helena Skalická   
    75 let 

Václav Šalda 
Dagmar Řičánková 

Milena Chocová 
    80 let 

Hana Horáková 
Blanka Novotná 

   90 let 
Alois Knobloch  

95 let 
Jiří Kručanica

  70 let 
Vladimír Schűler  

Lidmila Trojanová   
Jitka Pavlů  

Helena Petřeková 
Věra Baracová   

75 let 
Stanislav Burdys
Věra Jindřišková 
Jaroslav Sýkora 

Marcela Procházková 
Jaroslav Čech 

80 let
Miloslav Hromádka  

Josef Pěnička 
Marie Křepelková 
Miroslav Bělina
Jozef Lahučký

Ingeborg Eppertová 
Dagmar Polťáková

Otto Dvorský
   85 let 

Eva Ťahanová 
Jarmila Lišaníková 

  94 let 
Marie Stará  

TURISTICKÁ LETNÍ SEZÓNA SENIORŮ
Všichni jsme konečně uvítali léto, krásné počasí a také uvolnění proti-
covidových opatření. Celí natěšení jsme se opět pustili do společných 
aktivit, tedy do společných výletů do přírody za poznáním i potěchou očí 
po dlouhé zimě a také k obnově tolik potřebných kontaktů po dlouhé 
uzávěrové pomlce. Začátky byly trochu rozpačité, ale netrvalo dlouho 
a aktivity se brzy vrátily do normálních kolejí. Vyrazili jsme na zájezd 
do východních Čech, za návštěvou Slatiňan s loveckým zámečkem 
a zvláště chovateli ušlechtilých koní „lipicánů“. Po zhlédnutí interiéru 
zámečku a několika exemplářů nádherných zvířat jsme se vydali k zámku 
Žleby. Zde jsme prošli zámecký park a v něm i zámeckou oboru, kde 
pečuji o poraněná zvířata a ptáky, zejména pak o unikátní stádo bílých 
jelenů. Návštěvu jsme načasovali tak, abychom byli přítomni jejich 
krmení, tedy viděli stádo kompletní. Za zhlédnutí stála i ostatní zvířata 
a také draví ptáci. Někteří poté navštívili i interiéry zámku. Spokojení se 
těšíme na další zájezdy, které hodláme uskutečnit na podzim. Při pěších 
vycházkách jsme prochodili část Lužických hor, zejména okolí obcí Pod-
luží a Rybniště, také jsme se vydali do Jizerských hor do okolí Josefova 
Dolu a Smržovky, neopomněli jsme také Frýdštejn a Malou Skálu. 
Prohlédli jsme si i skanzen lužické architektury v německém Bertsdorfu, 
kde nám však nepřálo počasí a z krásných květinových zahrad jsme 
toho příliš neviděli. Na konci srpna jsme prošli Lužické hory v okolí 
Cvikova, přehradu a osadu Naděje pod horou Luž a také hrad Kost 
a Humprecht u Sobotky. Příjemně společně strávený čas byl balzámem 
na duši a také příležitostí ke konverzaci, povídat bylo zcela určitě 
o čem. Někteří naši členové, zpravidla ti, kteří se podíleli v minulosti na 
založení naší organizace, se bohužel, zejména pro zdravotní problémy 
souvisejícími s přibývajícím věkem a společných akcí se z těchto 
důvodů nezúčastňují, dali dohromady a dohodli, že se budou pravidelně 
neformálně scházet jednou za měsíc, aby pokračovali ve společných 
kontaktech a nezůstávali se svými problémy sami. Schůzky se budou 
konat každé první úterý v měsíci v 15 hodin, za místo schůzek zvolili 
cukrárnu v Dlouhomostecké ulici. Určitě se jedná o dobrý záměr a je 
dobře ho podpořit. Kdo tedy má zájem se s našimi již ne zcela aktivními 
členy setkat, určitě může přijít a jistě bude vítán.

Za spolek Míla Vanišová a Antonín Ročňák

Cvičení seniorů bude probíhat od čtvrtka 2. září ve vratislavické 
sokolovně. Protáhnout tělo při skupinovém cvičení si můžete přijít 
vždy v pondělí a čtvrtek od 10 do 11 hodin. 

Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

SKUPINOVÉ CVIČENÍ SENIORŮ 
V SOKOLOVNĚ
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TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

7. – 9. 9. 2021  
SRAZ 7:00

Vratislavice Svoboda
Beskydy – Bílá – Štramberk – Frenštát – Jablůnková – 

Čadca A, vedoucí pan Ročňák, třídenní výlet

15. 9. 2021  
ODJEZD 8:35

ČD Liberec
Desná – Světlá Hora – Albrechtice
vedoucí paní Saidlová, náročnost 2

22. 9. 2021 
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec
Turnov – Hrubá Skála

vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

29. 9. 2021 
SRAZ 7:00

Vratislavice Svoboda
Klodsko – Kudowa-Zdrój, vedoucí pan Ročňák

6. 10. 2021 
ODJEZD 8:30

ČSAD Liberec
Lázně Kundratice – Český Dub
vedoucí pan Jokl, 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

Věž s Dílnou Zauhlovačky se v září otevře návštěvníkům 
hned na několika akcích. V sobotu 11. září proběhnou 
v Zauhlovačce komentované prohlídky s audio průvodcem 
v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Vstupenky budou 
k zdarma k rezervaci od 30. 8. do 8. 9. na www.visitliberec.eu. 
18. a 19. září se můžete zúčastnit tradičních řemeslných kurzů 
v nové Dílně Zauhlovačky. Co všechno lze zažít, vidět a naučit 
se během renovačních a čalounických kurzů v naší nové 
dílně, můžete sledovat na Facebooku Zauhlovačky, kde si 
také můžete zarezervovat svoji účast. A pokud všechno dobře 
půjde a omezující vládní nařízení nebudou příliš přísná, budou 
kurzy probíhat od září pravidelně, vždy jednou za měsíc. Ve 
stejný zářijový víkend můžete navštívit stánek Zauhlovačky na 
akci Maker Fair v prostorách bývalého Výzkumného ústavu 
v Liberci. Součástí našeho stánku budou nejen dětské 
řemeslné dílničky, ale budete si také moct prohlédnout proces 
kompletního přečalounění starého křesla nebo nakoupit 
drobnosti z věže, dárkové poukazy a naše výrobky z Dílny Zau-
hlovačky. Konec září bude ve znamení premiéry řemeslného 
kurzu pro rodiče s dětmi. Pod vedením truhláře přepracujeme 
peřiňák, ze kterého se stane úložný prostor na hračky. No 
a v pondělí 4. října vás srdečně zveme na Dny architektury do 
věže. Program podvečera v Zauhlovačce bude bohatý. Před-
náška o továrních komínech Vás uvede do světa průmyslových 
staveb, vysokých komínů i jejich nového využití. Následovat 
bude beseda na téma „Turów“ aneb problematika uhlí a mizící 
vody z českého pohraničí a večer uzavře promítání filmu 
Kiruna, který vypráví o švédském městečku ležícím za polárním 
kruhem, jehož minulost i přítomnost je ovlivněna těžbou 
nerostných surovin. Kiruna a její obyvatelé se musí přesunout 
stejně jako kdysi český Most. Zauhlovačka žije a my se na vás 
budeme těšit.

Team AvantgArt
Foto: Miroslav Prousek

ZÁŘÍ V ZAUHLOVAČCE
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LIBEREC

102.3 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  

ZÁŘÍ 
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Oznamujeme všem čtenářům naší knihovny, ať vyčkají s vracením 
vypůjčených dokumentů (knih, časopisů, audioknih i her) do doby, 
než se knihovna přestěhuje do nových prostor IGI VRATISLAVICE. 
Všechny výpůjčky do té doby automaticky prodloužíme, a to bez 
sankčních poplatků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás 
v nové knihovně!

BALENÍ UČEBNIC
Jako každý rok nabídneme školákům a jejich rodičům sezónní službu 
balení učebnic. Zabalíme Vám učebnice do kvalitní pevné fólie, 
kterou samy používáme na balení svých vlastních titulů. Knihy – 
učebnice můžete přinášet do provizorních prostor knihovny v KC 
VRATISLAVICE 101010 až do 10. září. V pondělí, středu a čtvrtek od 
9:00 do 17:00 hodin, v úterý a pátek od 9:00 do 15:00 hodin. Podle 
aktuálních provozních podmínek Vám je obalíme na počkání nebo je 
připravíme do dalšího pracovního dne.

Knihovnice

BALENÍ UČEBNIC 
CENA OBALENÍ JEDNOHO KUSU UČEBNICE/KNIHY:

Formát A6 Cena 3,- Kč

Formát A5 Cena 5,- Kč

Formát A4 Cena 8,- Kč

Větší formáty Cena 10,- Kč

Přijďte s námi SPORTOVNĚ a HRAVĚ strávit nedělní odpoledne plné 
soutěží, her, sportovních úkolů i zajímavých vystoupení, kde si na "své" 
přijdou starší i mladší, velcí i malí, sportovci i "tak trochu lenoši" - zkrát-
ka celá rodina, od miminek až po dědečky. Srdečně zváni jsou všichni, 
kdo si chtějí aktivně užít neděli 12. září a zároveň podpořit DOBROU 
VĚC. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z této akce poputuje nemocnému 
Liamkovi, který sice ve svých čtyřech letech porazil zákeřnou nemoc 
(leukémii), osud mu však do cesty připravil další překážku a dodnes 
je malý bojovník připoután na invalidní vozík. Aktualizace k akci bude 
možno sledovat na FB Akademie sportu Liberec - v událostech.

Veronika Kolmann
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Vážení fanoušci Desítek,

vzhledem k možným změnám dle aktuálního vývoje pandemické situa- 
ce sledujte, prosím, naše webové stránky www.vratislavice101010.cz 
pro aktuální informace o programu akcí a podmínkách účasti. 

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

POHÁDKA: LOUPEŽNÍK RUMCAJS

DIVADLO: ZDENĚK IZER – NA PLNÝ 
COOLE (NÁHRADNÍ TERMÍN)

PŘEDNÁŠKA: DEBORDELIZACE 
VZTAHŮ TOUR (NÁHRADNÍ TERMÍN)

Činoherní výpravná pohádka na motivy Václava Čtvrtka. 
Pořádá: VIP Art Company z.s.

Zábavný pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých 
i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

Ivo Toman přichází s novým tématem pro své přednášky - vztahy. 
Pořádá: TAXUS Internacional s.r.o.

Foto: Aura-Pont

19. 9. od 10:00 hod.
Vstupné: 180 Kč

19. 10. od 19:00 hod.
Vstupné:   499 Kč

KONCERT: LUCIE BÍLÁ – RECITÁL 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

DIVADLO: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

Náhradní termín koncertu plánovaného k 10. výročí otevření KC 
VRATISLAVICE 101010. Komorní recitál jedné z našich 
nejoblíbenějších a nejúspěšnějších zpěvaček populární hudby 
s klavírním doprovodem Petra Maláska. 

Pět lidí, jedna večeře a houstnoucí atmosféra, poté, co blízká 
přítelkyně představí svého šťastného vyvoleného, který je tak 
trochu jiný. Salónní komedie o lásce ve stínu nenávisti...

8. 10. od 19:00 hod.
Vstupné:   590 Kč v předprodeji 

690 Kč na místě

12. 10. od 19:30 hod.
Vstupné:  330 Kč v předprodeji 

380 Kč na místě

18. 10. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč
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VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS

Pravidelně Vás budeme informovat o:
havárie vody, plánovaná odstávka elektřiny, 

zatoulaný pes, černá skládka, ztracené 
dítě…

Zprávy Vám budeme zasílat dle Vašich preferencí 
buď formou sms nebo do aplikace v telefonu. 

Buďte v přímém kontaktu s Vratislavicemi 
a vždy dokonale informovaní. 

Dostávejte informace z Vratislavic
přímo do Vašeho mobilu. 

Registrujte se na 

www.mobilnirozhlas.cz/registrace
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LÉTO PLNÉ BEACH VOLEJBALU
Červenec byl v režii OH v Tokiu, kde bohužel účast našich beach 
volejbalových páru ovlivnily pozitivní testy našich reprezentantů. Jak 
mužů, tak žen. Ženy se turnaje vůbec nezúčastnily a bohužel se 
nepodařilo povolat náhradnici (vratislavická Míša Kvapilová).  Naši 
muži (Ondra Perušič, David Schweiner) bojovali, ale manko jednoho 
skrečovaného zápasu nedohnali a skončili ve skupině, kde o postup 
prohráli v tie-breaku s budoucími finalisty OH (Krasilnikov, Stoyanovs-
kiy, RUS). Po OH následovalo ME ve Vídni, kde jsme měli zastoupeny 
dva ženské páry a jeden mužský. Jako oddíl jsme nakoupili vstupenky 
a uspořádali akci. A byl to zážitek. Popřáli jsme osobně olympijským 
vítězům z Norska (A. B. Mol, C. Sorum) a hezky zblízka je viděli 
v akci. Stejně jako další špičkové evropské týmy. V kombinaci 
s perfektním okolním prostředím prostě skvělá dovolená. 

Největšího našeho úspěchu na turnaji dosáhli muži (Perušič, Schwei- 
ner), když skončili na výborném 5. místě. V boji o semifinále prohráli 
až v tie-breaku s holandským párem. Oba ženské páry ze zdravotních 
důvodů musely improvizovat se sestavou, aby se ME vůbec zúčastnily. 
A ještě se potkaly v 1. kole play-off. Úspěšnější byly Hermannová, 
Štochlová, když porazily Kvapilovou, Bonnerovou-Wiliams. V dalším 
zápase Hermannová, Štochlová prohrály s lotyšským párem a skončily 
na děleném 9. místě. V srpnu jsme zorganizovali na našich kurtech 
celorepublikový Vratislavický letní pohár mužů, o víkend později stejný 
turnaj žen. Přijely k nám opravdu velmi silné týmy, v obou kategoriích. 
Muži následně hráli světový pohár v Praze a ženy bojovaly o poslední 
body na MČR. Naše domácí dvojice využily příležitost a zahrály si proti 
opravdu dobrým týmům v ČR. Jsme rádi, že obliba našich turnajů 
u hráčů a hráček z celé ČR roste. Dokonce se musejí hrát kvalifikace 
o účast na turnaji. V polovině srpna jsme zorganizovali letní kemp 
pro mládež Poděbrady 2021, kde jsme společně strávili týden 
v osvědčeném prostředí. Částečně na kurtech, částečně na cyklo- 
stezkách kolem Labe. Také velmi povedená akce. Konec srpna je už 
v režii herního soustředění kadetek v naší školní tělocvičně (tréninky 
každý den), začátkem září začnou trénovat starší a mladší žákyně 
(stále hledáme perspektivní děvčata a kluky se zájmem o partu a sport 
– ostatní naučíme), v polovině září začínají trénovat nebo správněji si 
hrát s míčem a svým tělem míčovky (2. – 5. třída) a předškolní skupi-
na. Zde se hodně věnujeme všeobecnému sportovnímu rozvoji, rádi 
uvidíme každého, kdo má zájem o partu a sport. Podrobné informace 
najdete na www.beachvratislavice.cz 

Jan Kvapil

T-MOBILE 
OLYMPIJSKÝ BĚH
8/9/2021

KAISER JOSEF 
19/9/2021

Start i cíl závodu proběhne v zámeckém parku ve 
Vratislavicích nad Nisou. Trasy dětských závodů 
neopustí prostor zámeckého parku a lesoparku. 
Trasa hlavního závodu vede z největší části po 
lesních a polních cestách. Závodník se proběhne 
po šesti kilometrové trati vedoucí úžasnou 
krajinou v úpatí Prosečského hřebene, lesy 
a stráněmi nad řekou Nisou. 

Start ve sportovním areálu 
Na Rozcestí, startovné zdarma! 

Vyhlášení výsledků a předání medailí ihned 
po doběhu posledního běžce z každého běhu
18:00 Start hlavního závodu
Vyhlášení výsledků a předání medailí ihned po 
doběhu posledního běžce hlavního běhu.

PROGRAM
15:30 - 16:45    Výdej startovních balíčků 

pro účastníky dětských závodů
16:00 - 17:45   Výdej startovních balíčků 

pro účastníky hlavního závodu
17:00 Start běhu dětí do 5 let (200 m)
17:05 Start běhu dětí do 9 let (500 m)
17:10 Start běhu dětí do 12 let (1000 m)
17:25 Start běhu dětí do 15 let (1500 m)

PROGRAM
Kategorie MINI 1-6 let, 
registrace do 8:45, start 9:00.

Kategorie JUNIOR 7-15 let, 
registrace do 9:15, start 9:30 
– cíl před restaurací Mojžíšův 
pramen.

Kategorie SENIOR 16-99+ let, 
registrace do 9:15, start 9:30 
– cíl u rozhledny Císařský 
Kámen. 

Účastnické medaile na obou 
závodech pro každého 
účastníka zdarma. 
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TJ JISKRA VRATISLAVICE
V srpnu se nám naplno rozjela nová fotbalová sezóna 2021/22. 
Jako první vstoupilo do mistrovských utkání naše Áčko, které hraje 
v krajském přeboru I.B třídu. Od druhé poloviny srpna začínají další 
družstva dorostu, starších a mladších žáků. Mladší a starší přípravky 
se vrhnou na hrací plochy na přelomu srpna a září. Po rozběhu 
kroužku minipřípravek U7 se nám povedlo i toto družstvo přihlásit do 
soutěže. Jejich soutěž bude probíhat formou turnajů miniher vždy 
v jeden den na pěti minihřištích v jednom z areálů. Abychom pravdu 
řekli, nečekali jsme takový zájem v této kategorii, ale jsme za to rádi 
a těšíme se na každý další trénink s těmito dětmi. Budeme doufat, 
že tato sezóna nebude už přerušena jako ty předchozí a dohrají se 
všechny naplánované zápasy. Rozpis veškerých utkání najdete na 
našich stránkách, nebo na www.fotbal.cz.

SOUSTŘEDĚNÍ
V srpnu jsme také absolvovali dva běhy soustředění v Jiřetíně pod 
Jedlovou. V prvním týdnu jeli na soustředění dorostenci a starší 
a mladší žáci a hned v dalším odjeli na soustředění také mladší 
a straší přípravky. Ve zdejším areálu probíhala intenzivní dvoufázová 
příprava na novou sezónu na travnaté fotbalové ploše, která je hned 
vedle obytné budovy. Využíváme ale i další sportoviště jako jsou beach 
volejbalové kurty, UMT malé hřiště a v neposlední řadě i kurt pro nohej- 
bal. Zde se po celý jeden den konala  soutěž nohejbalu v družstvech 
utvořených z našich hráčů. Celé soustředění bylo završeno několika 
přátelskými utkáními, kde se naplno ukázala letní příprava a kluci si 
vyzkoušeli co vše natrénovali. Nyní již držíme palce, aby prodali 
zkušenosti v dalších utkáních nové sezóny. Už nyní probíhá příprava 
soustředění pro další rok, aby se vydařilo jako všechny předešlá. 

NÁBORY
V měsíci září bude naplno probíhat nábor nových členů do všech 
našich oddílů. I když nábor probíhá celoročně, tak v tomto období 
je vždy větší zájem o sport pro děti z důvodu nového školního roku. 
Nábor probíhá formou účasti na tréninku, kde si vyzkoušíte, jestli 
to děti bude bavit a nadchnou se pro sport. Děti nabíráme již ve 
věku od čtyř let, kdy navštěvují naši minipřípravku U7 a i pro ně už 
budeme mít v této sezóně soutěž ve formě miniher. Větší děti pak 
postupují dle ročníku do dalších družstev. Samozřejmě, že budeme 
rádi i za každého nového člena do kádru našich mužů, ať do Áčka, 
tak i do Béčka. Veškeré informace ohledně náborů dostanete na 
mailu nabor@jiskravratislavice.cz.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice 

 

NÁBOR DĚTÍ  
ŠKOLNÍ ROK 
2021/2022              

 

Přihlásit své dítě můžete na e-mailové adrese 

prihlaskysdh@seznam.cz.  

Čím dříve tím lépe, místa na kroužcích jsou omezená.  

Termín přihlášek je do 17.9.2021 

 

PPŘÍÍPPRRAAVVKKAA    33--66  lleett  
ppoonndděllíí  1166::3300--1177::1155  

KKAAPPAACCIITTAA  NNAAPPLLNNĚNA             

 

MMLLAADDŠŠÍÍ  ŽÁÁCCII  66--1111  lleett  
ppoonndděllíí  1177::3300--1188::3300                              

  

 

SSTTAARRŠŠÍÍ  ŽÁÁCCII  AA  1111--1155  lleett  
ppoonndděllíí  1188::0000--1199::0000  

  

 

SSTTAARRŠŠÍÍ  ŽÁÁCCII  BB  1111--1155  lleett  
ÚÚtteerrýý  1177::0000--1188::00 

 

CCeennaa  kkrroouužkkuu::  
550000KKč//cceellýý  šškkoollnníí  rrookk 

 
 

SDH VRATISLAVICE N/N 
U Tělocvičny 871 
463 11 Liberec 30 
+420 605 372 295 
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EDUCA WEEK JEDINEČNÝ TÝDEN 
VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE V LIBERCI

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY 
MAESTRO MOTION

Ve dnech 11. – 17. října 2021 proběhne 15. ročník veletrhu vzdělávání 
a pracovních příležitostí v Libereckém kraji EDUCA MYJOB Liberec, který se 
poprvé mění na EDUCA WEEK. Vyberte si program v rámci EDUCA EXPO, 
EDUCA KIDS, EDUCA ONLINE či EDUCA VISIT – každý u nás najde 
inspiraci a novinky z oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí nejen v Liberci. 

Hledáte tu pravou školu nebo práci? 
EDUCA WEEK nabídne všem věkovým skupinám zajímavé studijní a pra-
covní příležitosti i volnočasové aktivity, a to včetně tradičního veletrhu EDU-
CA EXPO, který se uskuteční 14. – 16. října 2021 v liberecké Home Credit 
Areně.  Ať už máte doma deváťáka nebo chcete najít tu správnou pracovní 
nabídku, EDUCA EXPO je pro vás tím pravým místem. I letos se představí 
více jak 50 vystavovatelů z oblasti vzdělávání a mnoho dalších s pracovními 
příležitostmi a praxemi v Libereckém kraji. EDUCA EXPO je tradičně pro 
všechny zájemce zdarma.

Myslíme i na předškoláky a školáky
Velkou novinkou letošního EDUCA WEEKu je doprovodný program EDU- 
CA KIDS. Připravili jsme speciální přednášky, workshopy, slevy na vstupném 
a další doprovodné aktivity pro děti již od 5 let. V tomto týdnu tak můžete 
mimo jiné navštívit ZOO Liberec, blíže poznat libereckou Technickou univer-
zitu, ale také získat svůj první čtenářský průkaz do Krajské vědecké knihovny 
v Liberci a mnoho dalšího. Výhody programu a zvýhodněné vstupy mohou 
uplatnit jen předem registrovaní účastníci na www.educaliberec.cz. 

Až do konce února 2022 se také bude konat EDUCA Online, která vám 
přinese aktuální informace týkající se studia, vzdělání a přijímacích zkoušek, 
ale i pracovních příležitostí a projektů, které má v nabídce Úřad práce České 
republiky či EURES. Kompletní informace naleznete na www.educaliberec.cz 

MgA. Zuzana Pětníková

Užili jsme si krásné léto s dětmi, ať už přespávací taneční kemp 
v Harrachově, tak i příměstský tábor v Dominu. Doufám, že nás to 
všechny opět vrátilo do starých kolejí a naplnilo velkou motivací 
a budeme moci v září začít, kde jsme skončili před covidovou pau-
zou. Takže bych vás tímto ráda všechny pozvala na náš nábor 
a konkurz do soutěžních složek, který se bude konat 17. 9. 2021 
v 15:00 hod. ve Vratislavicích na ZŠ v tělocvičně. Jsme taneční ško-
la, která se zaměřuje na street dance. Od založení skupiny se nám 
daří držet se na předních příčkách celorepublikových a pohárových 
tanečních soutěží a stali jsme se několikanásobnými mistry a vice-
mistry České republiky. Jsme otevření jakékoliv věkové kategorii od 
nejmenších až po ty nejstarší. Můžete u nás tančit jen pro zábavu 
bez soutěžní zátěže, ale pokud máte rádi soutěžení a adrenalin, tak 
přijďte na konkurz a staňte se součástí naší skupiny. Budeme se 
těšit na všechny, co se rozhodnou začít u nás tancovat.

Eunika Rucká
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Několikanásobní 
mistři ČR

zaměřujeme se na 

STREET DANCE

KONKURZ DO SOUTĚŽNÍCH SLOŽEK A 
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

Kdy: 17. 9. 2021
 od 15.00 do 16.30
Kde: ZŠ Vratislavice Liberec

DĚTI 8–11 let
JUNIOŘI 12–16 let
DOSPĚLÍ 17+
OLDIES 25+

nabízíme:
lekce 2x–3x týdně s profi lektory, soutěže, letní 
taneční soustředění, workshopy s top tanečníky 
z ČR a skvělou rodinnou atmosféru

www.maestro-motion.cz
           ts_maestro_motion

EDUCA
WEEK
LIBEREC

EDUCALIBEREC.CZ

HLAVNÍ PARTNEŘI

POŘADATELÉ

Těšit se můžete na nové aktivity

EXPO VISITKIDS

11. — 17. 10. 2021
STUDIUM, VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
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