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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
také již netrpělivě vyhlížíte příchod toho pravého 
jarního počasí? Zima se ještě nechce vzdát, ale 
většina z nás se již určitě těší na probouzející se 
přírodu a jarní teploty. Zahrádkáři mají na svých 
zahrádkách po zimním období plné ruce práce 
a i my jsme zahájili údržbu naší zeleně. V průběhu 
března jsme přistoupili k obnově stromů v našem 
zámeckém parku. Na základě dendrologického 
posudku jsme pokáceli několik stromů ve špatném 
stavu a zároveň jsme vysadili dvacet nových stromků. Postupná a citlivá výměna stromů 
a dalších rostlin by měla zajistit dobrou kondici našeho parku i do budoucna.

V sousední knihovně IGI VRATISLAVICE jsme z rukou ředitele Teplárny Liberec přijali 
dárek v podobě nových knih v hodnotě 50 tis. Kč. Děkujeme za milou návštěvu a dar, 
který udělá radost mnoha malým i velkým čtenářům.

V březnu tradičně slavíme Den učitelů, který u nás připadá na výročí narození Jana 
Amose Komenského dne 28. března. Při této příležitosti jsem se vypravil do základní 
školy i všech vratislavických mateřských škol, abych učitelům poděkoval za jejich důleži-
tou práci a předal jim drobnou pozornost v podobě květiny. Jejich práce není jednoduchá 
a přitom to, jak vzdělávají a vychovávají budoucí generace, je pro vývoj naší společnosti 
velmi důležité.

Radost jsme, jak pevně věřím, udělali i žákům naší základní školy. Konkrétně těm, kteří 
k přepravě využívají školní autobus. Ten je totiž zbrusu nový a jeho polep vychází z obrázků 
dětí základní školy, které za tím účelem namalovaly. Děkujeme Dopravnímu podniku za 
prostor pro naše mladé umělce a přejeme mnoho bezpečných kilometrů.

Přeji Vám pohodové jarní dny.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec 

– Vratislavice nad Nisou
pondělí a středa:

8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek: 
na základě domluvy

KONTAKTY:
adresa:

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810

e-mail: vratislavice@vratislavice.cz
web: www.vratislavice.cz

Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

VRATISLAVICE ONLINE

www.vratislavice.cz

Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Vratislavický InfoservisNový školní autobus 
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Nejbližší termín právní poradny, která se pravidelně koná 
v 1. patře budovy vratislavického úřadu, je ve středu 
12. dubna od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí 
předem objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující 
termíny poradny jsou 17. května a 14. června.   

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracovní 
a profesní poradnu Centra Kašpar v IGI VRATISLAVICE. Odborní 
poradci vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 3. dubna 
od 9:00 do 11:00 hod., aby vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou 15. května a 12. června. Více informací 
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

Zřídili jsme pro vás sociální poradenství v IGI VRATISLAVICE. 
Dvakrát měsíčně vám jsou k dispozici odborní poradci ze spolku 
Déčko Liberec z. s., na které se mohou obrátit ti, kteří se dostali 
do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny, mezilidských vztahů, 
pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc se sociálními 
dávkami, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů a zadlu- 
ženosti. Občanská poradna je v provozu každé sudé pondělí 
od 10:00 do 14:00 hod. Do poradny je nutné se předem 
objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657. Aktuální 
termíny poradny jsou 17. dubna a 15. května.

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

KNIHOVNA V IGI VRATISLAVICE

SOKOLOVNA

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ

PARK NOVÉ VRATISLAVICE

INFOCENTRUM VRATISLAVICE

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

neděle: zavřeno

pondělí - neděle:
9:00 - 21:00

pondělí - neděle:
9:00 - 21:00  

každý den: 8:00 – 22:00 

pondělí a středa: 
7:30 - 11:00 
12:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 
7:30 - 11:00 

12:00 - 16:00

Oddělení pro dospělé

září – květen 

září – květen 

březen – listopad 

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

úterý: 12:00 –19:00 
neděle: zavřeno

pondělí – pátek:
13:00 - 21:00

sobota a neděle:
9:00 - 21:00  

pondělí – pátek:
13:00 - 21:00

sobota a neděle:
9:00 - 21:00  

každý den: 8:00 – 21:00 

sobota a neděle: zavřeno
tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374

Oddělení pro děti

červen – srpen

červen – srpen

červenec – srpen

KDY PRO VÁS MÁME OTEVŘENO

tel.: 482 321 808 nebo 773 584 381
www.igivratislavice.cz/knihovna

tel.: 775 080 703

tel.: 777 710 255

tel.: 608 812 909
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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
Vratislavice nad Nisou

Zasedání zastupitelstva se koná 19. 4. 2023 od 15 hod. 
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 
Všichni občané jsou srdečně zváni.

(red)

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 



ZAHÁJILI JSME OBNOVU 
STROMŮ V ZÁMECKÉM 
PARKU 
Často i více než stoleté vzrostlé stromy jsou chloubou vrati-
slavického zámeckého parku. Proto o ně pečujeme nejlépe, jak 
umíme. V rámci prohlídky však odborný dendrologický posudek 
označil stav několika stromů za budovou knihovny za kritický. 
S ohledem na bezpečnost návštěvníků parku bylo nutné přistoupit 
k jejich odstranění. Ztrátu ve stromovém porostu jsme ale 
okamžitě doplnili a vysadili jsme v parku celkem dvacet nových 
stromů. Konkrétně se jedná o šest javorů, pět habrů, čtyři kaštany, 
čtyři lípy a jeden jeřáb.

Vedení obce
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Z důvodu bezpečnosti jsme byli nuceni uzavřít lávku spojující komu-
nikace Za Kinem a Prosečská. Mostní prohlídka označila současný stav 
lávky za natolik havarijní, že je nutné její odstranění. Pro přechod nebo 
přejezd řeky z jedné strany na druhou můžete využít most u tramvajové 
zastávky Kyselka vzdálené 2 - 3 minuty chůze proti proudu, nebo mostek 
vzdálený 1 - 2 minuty chůze po proudu řeky. Již nyní, před vydáním 
rozhodnutí o stržení, jednáme se společností Povodí Labe o možnostech 
výstavby nové lávky.

Vedení obce

V březnu jsme zahájili v ulici Nad Školou v místě současného zálivu 
výstavbu nového parkoviště pro 68 vozidel. Zároveň po celé délce 
komunikace budujeme perkový chodník s veřejným osvětlením, který 
bude od silnice oddělen travnatým pruhem. Důvodem pro takto rozsáhlé 
úpravy je snaha zajistit bezpečnost provozu automobilů i chodců. Jedná 
se o velmi frekventovanou lokalitu, kde se s projíždějícími auty potkávají 
nejen návštěvníci hřbitova, ale i turisté mířící k rybníkům a na Prosečský 
hřeben, pejskaři, běžci, cyklisté a další návštěvníci areálu VAPARK, 
v zimě i běžci na lyžích. Předpokládaný termín dokončení je nejpozději 
31. července.

Vedení obce

UZAVŘENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ 
NA ÚROVNI ULICE V PEKLE

V ULICI NAD ŠKOLOU BUDUJEME 
PARKOVACÍ MÍSTA A UPRAVUJEME 
KOMUNIKACI

POKRAČUJEME VE SVOZU BIO 
ODPADU 
V pátek 7. dubna opět začínáme po zimní pauze s bezplatným 
svozem biologického odpadu. Stejně jako v minulých letech budou 
hnědé nádoby od rodinných domů vyváženy každý pátek. Tato 
služba i přistavení popelnice na bio odpad je pro občany Vratislavic 
zcela zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách 
www. vratislavice.cz v sekci Služby pro občany/Bio odpad.

Vedení obce

PARKUJETE SPRÁVNĚ 
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
Parkoviště u základní školy v ulici Nad Školou nese označení K+R, 
tedy kiss and ride. Nelpíme v tomto případě na tom, abyste každé 
zastavení zpečetili polibkem, i když to pro zlepšení nálady výrazně 
doporučujeme. Označení K+R znamená, že je možné na něm 
zastavit pouze po dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení 
nebo vystoupení přepravovaných osob. Není možné, aby na tako- 
vém místě řidič nechal vůz zaparkovaný a vzdálil se, byť na krátkou 
návštěvu úřadu, bankomatu nebo například kavárny. Nejen rodiče, 
kteří každý den vozí děti do školy, určitě dobře vědí, že každé takové 
prodlení způsobí velké dopravní komplikace a někdy i nebezpečné 
situace. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním účastníkům dopravního 
provozu, a k delšímu parkování používejte výhradně stání nad 
úřadem, před knihovnou nebo na sídlišti.

Vedení obce
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PŘIVÍTALI JSME NAŠE NOVÉ OBČÁNKY 

Ve čtvrtek 9. března jsme v obřadní síni 
přivítali celkem 23 nových vratislavických 
občánků. Starosta Lukáš Pohanka popřál 
dětem pevné zdraví a rodičům spoustu 
pohodových a šťastných okamžiků s novými 
přírůstky do rodiny. Slavnostní atmosféru 
doplnily svým vystoupením děti z Mateřské 
školy Sídliště.

Vedení obce



V pátek 24. března poprvé vyjel na linku 59 nový školní autobus. 
Ve srovnání s předchůdcem je mnohem bezpečnější a větší. Kapacita 
se výměnou vozu zvýšila z 39 dětí na 71. O barevný kabát se už tradičně 
starají žáci základní školy. Autorům osmi vybraných obrázku poděkoval 
pan starosta Lukáš Pohanka i ředitel školy Libor Rygál. Karoserii autobusu 
zdobí obrázky od Terezy Keltnerové, Kristiny Marinové, Štěpána Patery, 
Sebastiana Štěpánka, Veroniky Fechtnerové, Jany Hamanové, Anny 
Koškové a Adély Valové. Děkujeme Dopravnímu podniku za prostor 
pro naše mladé umělce.

Vedení obce

8

OBECVratislavický zpravodaj

VRATISLAVICKÉ DĚTI MAJÍ 
NOVÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS 



Den výročí narození Jana Amose Komenského si v Česku a na 
Slovensku připomínáme svátkem pedagogů. Úterý 28. března 
tak oslavili i naše vratislavické učitelky a učitelé. Starosta Lukáš 
Pohanka jim poděkoval a jejich práci ocenil alespoň symbolicky 
předáním květiny. Všem, kteří vzdělávají a připravují do života 
naše ratolesti, bychom rádi vyjádřili uznání nejen jeden den 
v roce. Návštěva v základní škole i ve všech našich mateřských 
školách byla příjemným zpestřením všedního dne.

Vedení obce
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OSLAVILI JSME 
DEN UČITELŮ 



Už víte, jakého budete mít Valentýna? 
My hodně romantického. V úterý 14. února 
vám budeme od šesti večer do půlnoci hrát 
jen ty největší zamilované hity. Bez reklam 
a bez mluvení. Tak si s námi oslaďte život. 
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DO KNIHOVNY IGI JSME PŘIJALI DAR 
OD LIBERECKÉ TEPLÁRNY 

V rámci hejtmanského dne jsme ve čtvrtek 2. března s Martinem 
Půtou navštívili významná místa v našem městském obvodu. Návště-
va začala besedou se zaměstnanci úřadu, poté se společně se 
starostou Vratislavic Lukášem Pohankou setkali s žáky základní 
školy a navštívili spolkové centrum a knihovnu  IGI VRATISLAVICE
a přilehlý cyklistický areál VAPARK. Odpoledne patřilo dalekým 
výhledům z rozhledny na Císařském kameni a exkurzím ve Vratislavické
kyselce, na koupališti Sluníčko a v oživené budově Zauhlovačky. 
Nabitý den skončil setkáním se členy zastupitelstva. 

Vedení obce

V rámci akce Březen – Měsíc čtenářů jsme od Liberecké Teplárny 
přijali dar ve formě několika desítek nových knih.  Náš knižní fond 
se rozrostl o několik pohádek, dobrodružné čtení pro děti, o řadu 
cestopisů a průvodců, až po velkoformátové fotoknihy. Dar knihovně 
osobně předal předseda představenstva Teplárny Liberec Jan 
Sedláček, za účasti starosty Lukáše Pohanky a vedoucí knihovny 
Evy Říhové. Nové tituly budou k zapůjčení, jakmile je naše knihovna 
zaeviduje. 

Vedení obce

HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE 
STRÁVIL SLUNEČNÝ DEN 
VE VRATISLAVICÍCH 

OBECVratislavický zpravodaj

Ve Vratislavicích se už stalo tradicí, že před Velikonocemi zdobíme 
centrum obce. Sloupy veřejného osvětlení v části ulic Tanvaldská, 
Nad Školou a U Sila zdobí fialové struhy a tematické banery. Do atria 
kulturního centra jsme opět umístili foto stěnu, strom pro zavěšení 
vašich originálních kraslic a další jarní ozdoby. Potěší nás, když nám 
svými výtvory pomůžete navodit tu správnou atmosféru blížících se 
svátků jara. Přejeme vám veselé Velikonoce.

Vedení obce

ATMOSFÉRU VELIKONOC VE 
VRATISLAVICÍCH UMOCŇUJE 
VENKOVNÍ VÝZDOBA
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Provází vás výtvarné umění už od dětství?
Jako asi mnohé dítě, i mě fascinovaly barvy 
a pastelky. Ale vyrůstala jsem v rodině 
inženýrů, strojařů, takže slovo "umění" se 
u nás příliš neskloňovalo.
Pamatujete si, kdy vás poprvé napadlo, 
že by se mohlo stát vaším povoláním?
Já se v podstatě doteď často podivuji 
nad tím, že se můj koníček stal mou prací. 
Cítím za to veliký vděk.
Vyzkoušela jste si někdy i nějaké jiné 
práce?
Na střední škole jsem měla brigádu 
v pekárně a často jsem pomáhala v otcově 
zámečnické firmě. Malou zkušenost mám 
i s výukou dětí. A po škole jsem ryla 
portréty na náhrobní žulové desky.
Jak se v průběhu života vyvíjí témata, 
kterým se věnujete? 
Mým dlouhodobým tématem je lidská tvář. 
Portrét mě stále nepřestal zajímat a bavit. 
Vnímám ho jako odraz nebo projekční plát-
no veškerého života kolem. Zpracovávám 
dění a momenty, které se odehrávají v mé 
blízkosti a kterých jsem přímou součástí. 
Vaše tvorba vyžaduje velkou manuální 
zručnost. Využíváte toho i mimo práci? 
Občas určité nabyté manuální zkušenosti 
využiji i mimo ateliér. Při práci používám 
mnohé ruční i elektrické nářadí, což je vše-
obecně u domu se zahradou výhoda.
Jaké materiály jste už zvládla přetvořit 
v umělecké dílo?

Vatové tyčinky, elektrické kabely, Mirelon, 
polystyren, provázky, lepicí pásky, náplně 
do tavné pistole, rentgenové snímky, EKG 
záznamy, výstřižky z novin, nožičky, ručičky 
a hlavičky od panenek, pastelky, pletivo, 
dráty, PVC fólie, terčovnice, plexisklo.
Jsou i takové, se kterými se to nepodařilo?
Občas se vyskytly nějaké technologické 
problémy, vše nedrželo po kupě tak, jak 
bylo v plánu. Těmto experimentům se už 
vyhýbám.
Některé plastiky jsou velmi rozměrné. 
Tušíte, kolik mohly vážit ty nejtěžší výtvory? 
Některé obrazy kolem čtyřiceti kilo. Ale 
kolik váží plechový, perforovaný, téměř 
čtyřicetimetrový plot, včetně dvou posuv- 
ných bran, který jsem navrhovala pro nově 
vznikající Centrum současného umění 
EPO1 v Trutnově, to netuším.
Máte některé vaše obrazy vystavené 
doma? 
Přechodně ano. Z dlouhodobějšího hledis-
ka se doma raději obklopuji jinými autory. 
Zdi našich dcer zdobí například díla mých 
dcer. 
Vytvořila jste někdy díla, kterých jste se 
nerada vzdávala?
Každý obraz je velmi osobní a loučení 
s ním je pro mě velmi zvláštním momen-
tem. Jsem však ráda, že má práce bude 
dál žít a vzbuzovat emoce. Doufám, že 
převážně ty pozitivní. Je však několik 
obrazů, které na prodej nejsou.

Zajímá vás, kdo si váš obraz kupuje a kde 
bude vystavený?
V některých případech se s kupujícím set-
kávám osobně. Pěkné momenty jsou, když 
sběratel navštíví ateliér a je zde možnost se 
poznat a pohovořit si. Často však prodej 
zprostředkovává galerie a v přímém kontak-
tu s člověkem, který do obrazu investuje, 
nejsem.
Co na vaši tvorbu říká rodina? 
Občas se diví, často se ptá, mnohdy asi 
nerozumí, ale vždy se zajímá a podporuje mě.
Podědily dcery výtvarný talent?
To zřejmě ukáže čas. Zatím je tvoření vše-
obecně velmi baví. Ale volba cesty bude 
samozřejmě na nich. 
Jak jste vybírala díla konkrétně do Galerie 
Desítky ve Vratislavicích? Věděla jste 
rovnou, co chcete vystavit, nebo se to 
rozhodovalo až při instalaci?
Snažila jsem se zaměřit na novější obrazy 
a vybrat je tak, aby spolu na jedné krásné 
bílé dlouhé zdi komunikovaly. Veliký dík patří 
kurátorce Paulině Skavové, která se celé 
instalace zhostila naprosto skvěle, a díky ní se 
nám podařilo sestavit výstavu, která vizuálně 
dobře fungovala.
Jak se vám v naší galerii líbilo?
Galerie Desítky je krásná výzva a radost. 
Vstřícní, milí a organizačně schopní lidé 
a velmi příjemné prostředí.

Jana Ryantová

Od prosince loňského roku 
jsme měli možnost v Galerii 
Desítky obdivovat výstavu prací 
významné české autorky Ivany 
Štenclové. Její díla jsou zařazena 
v řadě sbírek v Česku, ale i na 
Slovenku, ve Švýcarsku nebo 
třeba v Hongkongu. Ivany tvorba je 
charakteristická experimentováním 
s nejrůznějšími materiály 
a technikami. Výsledkem jsou 
vrstvené plastiky, nejčastěji 
v podobě portrétů. V prostorách 
naší vratislavické, pořád velmi 
mladé, galerie se jednalo 
o druhou autorskou výstavu. 
Ještě, než ji vystřídala aktuální 
expozice sochaře Ladislava Vlny, 
provedla malířka návštěvníky 
svým uměleckým světem při 
komentované prohlídce. 

11

ROZHOVOR
S IVANOU ŠTENCLOVOU 
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NÁVŠTĚVA AUTODRÁHY

V březnových dnech navštívily předškolní děti Sluníček a Hvězdiček 
své starší kamarády v prvních třídách ZŠ Vratislavice nad Nisou. 
Měly tak možnost si před zápisem prohlédnout školní třídy 
a seznámit s novým prostředím. Děti si mohly vyzkoušet, jak se jim 
bude sedět v lavici a předvedly také své dovednosti, např. počítání, 
recitování básniček, poznávání písmen apod. Jsme přesvědčeni, 
že tato návštěva pro děti byla velkou motivací a děkujeme všem 
prvňáčkům, kteří si připravili pro naše děti dárky. Zároveň bychom 
společně chtěli poděkovat paní učitelce   Martině Novotné, že ve 
své třídě vytvořila radostnou a tvořivou atmosféru.

Učitelky Sluníček a Hvězdiček Dětský prodejní festival Juchů již potřetí přivítá několik desítek tvůrců 
z Libereckého kraje, ale i celé republiky. Hlavní myšlenkou festivalu 
je právě propojení menších i větších tvůrců s milovníky netradičních, 
ručně a s láskou vyrobených hraček a výrobků pro děti. Festival se 
uskuteční v KC VRATISLAVICE 101010 a přilehlém IGI VRATISLAVI- 
CE v sobotu 20. května. Na festivalu bude k vidění práce několika 
desítek tvůrců z Liberce, jeho okolí, ale i z odlehlejších koutů naší 
republiky. Tvůrců, kteří vyrábějí hračky, šijí oblečení, spacáky nebo 
třeba vydali nějakou hezkou knihu, a to především srdcem a s láskou. 
„Na festivalu si návštěvníci například budou moci osahat kvalitní 
spacáky od firmy OutdoorKWAK, která je šije ve Vratislavicích, 
zahrát si deskové hry pro menší i větší děti z dílny Matyáše Veselého 
z Liberce nebo třeba na vlastní ruce vyzkoušet unikátní stavebnici 
z Karlštejna WoodFormers,“ říká autorka myšlenky a žena mnoha 
zájmů Jitka Jakubičková. Výběr vystavovatelů by měl uspokojit potře-
by nejmenších návštěvníků až po ty větší, náctileté. „Po celou dobu 
festivalu poběží pestrý doprovodný program, například jóga pro 
děti s Eliškou, dílna papírového modelářství s kluky z Modelářského 
světa nebo animační dílna ANiCIRCUSU,“ dodává Jitka. Festival se 
po dlouhé covidové pauze uskuteční už potřetí a bude se konat ve 
vratislavickém kulturním centru a ve spolkovém centru IGI VRATI-
SLAVICE v sobotu 20. května 2023 od 10 – 18 hodin. Vstupné 80 Kč 
budou platit pouze dospělí a děti od 12 let. Vystavovatelé se mohou 
hlásit i v průběhu dubna na e-mail info@festivaljuchu.cz.

Zuzana Rengerová, Spolek Juchů, z.s.

Pro děti třídy Hvězdiček bylo připraveno báječné dopoledne s obří 
autodráhou ve Vratislavicích n. N. pod vedením pana Libora Sity. Užily 
si to děti i paní učitelky. Moc děkujeme za krásný zážitek. 

Dana Meinerová a Pavlína Kozáková MŠ Sídliště 

20. 5. 2023
10:00 — 18:00
Kulturní centrum Vratislavice 101010 
Více jak 30 stánků s autorskými hračkami a originálními výrobky pro děti. 
Po celý den dílničky, divadla, filmové projekce a další pestrý doprovodný program, 
chutné občerstvení od kavárny Bez Konceptu 101010.
www.festivaljuchu.cz

děti do 12 let zdarma / dospělí 80 kč

NÁVŠTĚVA ZŠ

FESTIVAL JUCHŮ VE VRATISLAVICÍCH

SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj
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INFORMATIKA NOVĚ

LYŽAŘSKÝ KURZ

Rád bych informoval širší veřejnost, že v naší škole dochází k důležitým 
změnám v rámci výuky informatiky. Nově se zaměřujeme nejen na 
používání a procvičování kancelářských balíků, ale také na rozvoj infor-
matického myšlení. Studenti se učí, jak řešit problémy a pochopit, jak 
počítač a počítačové aplikace fungují. Je důležité zmínit, že znalosti, jak 
dělat prezentace, referáty a další digitální kompetence jsou již součástí 
jiných předmětů, které je zahrnují v rámci tzv. digitálních kompetencí. 
S potěšením vyjadřuji uznání mým kolegům, že se digitální kompe-
tence úspěšně propojují napříč různými předměty a naše spolupráce 
je pro výuku velmi prospěšná. V rámci výuky budeme rovněž věnovat 
pozornost základům kódování, šifrování a modelování. K tomuto účelu 
používáme platformu www.code.org a www.umimeinformatiku.cz. 
Programování se pak bude zkoušet s pomocí stavebnic Lego, VEX, což 
studentům umožní aplikovat své znalosti v praxi. Zde patří poděkování 
vedení školy a obce, že máme finanční možnosti zpestřovat a rozšiřovat 
výuku. Věříme, že taková výbava poskytuje studentům nejen potřebné 
teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti, které jim umožní být 
úspěšní v budoucí kariéře v oblasti technologií.

Mgr. Jan Kvapil

Lyžařský výcvik 7. A a D proběhl na začátku března, přesto byly 
sněhové podmínky velmi dobré a všichni mohli zdokonalovat své 
lyžařské a snowboardové dovednosti. Po dobrých zkušenostech 
z loňska jsme opět zvolili penzion Tesla v Harrachově, který je 
umístěn hned pod sjezdovkou a má pro nás dostatečnou kapacitu. 
Sjezdovky byly upravené po celý den a sněhové pokrývky bylo 
dost i v odpoledních hodinách. Koncem týdne jsme sice zažili 
i nepříjemné, deštivé počasí, ale ani to nás neodradilo od ježdění. 
Večery jsme trávili společně – teoretickou a lyžařskou přípravou, 
hráli jsme společenské hry, jednotlivé pokoje si také připravovaly 
program pro ostatní a na závěr jsme se odměnili diplomy 
a diskotékou. Jedno odpoledne jsme se šli podívat na nedaleké 
Mumlavské vodopády a poslední dopoledne jsme strávili na 
exkurzi v místní sklárně. V našem kurzu jsme měli poměrně dost 
snowboardistů a všem patří velká poklona za jejich nadšení 
a zlepšení. Samozřejmě všem lyžařům také! Podrobnou fotodoku-
mentaci najdete na www.zs.vratislavice.cz 

Kolektiv pedagogů na lyžařském kurzu: 
Zuzana Vraná, Alena Rychnová a Jan Kvapil

Třída 2. A se proměnila v Antarktidu, kam dopluli tučňáci. Začali 
jsme veselou písničkou o tučňácích, potom jsme lovili ryby se slovy 
a procvičili tak měkké a tvrdé souhlásky. Jindy jsme zase příklady 
dopravovali pomocí tučňáčí chůze ke správným výsledkům. Hledali 
jsme informace o tučňácích po staru v encyklopediích, ale i nově 
na tabletu. Nakonec jsme si i vyrobili tučňáka na památku. Fotky si 
můžete prohlédnout v galerii.

Mgr. Zuzana Vraná

TUČŇÁČÍ DEN
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TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

Listy v kalendáři naznačují, že zima mele z posledního a jaro neodbyt-
ně klepe na dveře. Naše vycházky jsou již delší a také do širšího okolí 
naší obce. Zamířili jsme do Dolánek a na Malou Skálu, kde je blížící se 
jaro více cítit. V Turnově jsme zaznamenali první pupeny na sakurách 
v aleji u nádraží. Naopak v Oldřichově v Hájích a v Mníšku příroda 
ještě dospává. To samé lze říci i o Jeřmanicích a Dlouhém Mostu, kde 
lze v lesních úsecích vidět ještě i zbytky sněhu. Nepříznivé počasí nás 
sice odradilo od návštěvy České chalupy, ale jako náhradu jsme zvolili 
cyklostezku kolem řeky Nisy a stadionu TJ Slovan a s našimi děvčaty 
jsme oslavili MDŽ. Společnými silami jsme také připravili program 
výletů a zájezdů na blížící se letní sezonu, na kterou se všichni již 
velice těšíme. S plánem výletů vás budeme průběžně seznamovat 
na stránkách našeho zpravodaje tak jako v minulosti. Kdo má zájem, 
může se k nám kdykoliv připojit a užívat si s námi hezké, společně 
prožité chvíle. Přijali jsme také přihlášky na připravované autobusové 
zájezdy. S potěšením jsme mohli konstatovat, že o ně byl velký zájem, 
většina je již téměř plně obsazena, přesto zbývá několik volných míst, 
které je možno obsadit. To se však netýká třídenního zájezdu na 
Českomoravskou vrchovinu, kde je počet účastníků limitován 
kapacitou ubytování.

Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

KDYŽ JARO KLEPE NA DVEŘE

12. 4. 2023 
ODJEZD 9:02

ČD Liberec, Jablonné v Podještědí 
vedoucí paní Pokorná, náročnost 2

19. 4. 2023 
SRAZ 10:25

Jablonec nad Nisou – U Balvanu, Frýdštejn 
vedoucí paní Ondrová, náročnost 1

26. 4. 2023 
ODJEZD 8:05

ČD Liberec, Semily, Riegrova stezka – Podspálov
vedoucí pan Rejzek, náročnost 2

3. 5. 2023 
ODJEZD 9:25

MHD Fügnerova č. 18, Maliník – přehrada Rudolfov 
vedoucí pan Pánek, 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

Seznámíme se s aktuálními riziky v kyberpostotu a tím, jak se 
před nimi bránit, naučíme se bezpečnému pohybu na internetu 
a sociálních sítích, na konkrétních příkladech si vysvětlíme pojmy 
jako kybergrooming, sexting, kyberšikana, kyberstalking, vishing 
a mnoho dalšího. Přednáškou vás provede PhDr. Jan Melša.

19. 4. 2023 14:00, Spolkové centrum IGI Vratislavice, 
vstupné 30 Kč

Přednáška pro všechny milovníky bylinek a přírodní medicíny. 
Seznámíme se s bylinkami, které kvetou na jaře, ze kterých si 
můžeme udělat výborný čaj, který nás po dlouhé zimě osvěží 
a nastartuje. Lektorkou je Klára Kantová, zakladatelka bylinné 
výrobny Alta Herba.

27. 4. 2023 14:00, Spolkové centrum IGI Vratislavice, 
vstupné 30 Kč

KRIMINALITA A ŠIKANA V ONLINE PROSTORU, 
POSTRACH NEJEN PRO SENIORY

JARNÍ LÉČIVKY V HRNKU I NA TALÍŘI

KOMISE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKY                                                                        

JUBILANTI
BŘEZEN 2023            

70 let 
Anna Fidrhelová  

75 let 
Eva Nováková
Miloslav Huml
Josef Drechsler
Dana Pitařová
Jiřina Volfová

   80 let 
Eliška Hartmannová

Josef Haman
František Pták

Jana Křehnáčová
Jiří Havrda

Bohumila Strnadová

Olga Šmídková
Ivan Popel

90 let 
Danuše Červenková
Zdenka Nádeníková 

   91 let 
Růžena Konvičková 
Jaroslav Nedomlel

Bohumil Řičař

96 let 
Josef Turek  

97 let 
Jaroslava Janatová  

Komise komunitního plánování



Duben

2.4. 10.00 - 15.00 Úklid v Zauhlovačce 1/2023

5.4. 16.30 - 17.30 Sousedské setkání,
sbírka zlozvyků (workshop v Zauhlovačce)

15.4. 10.00 - 14.00 Čalounický kurz

16.4. 9.00 - 17.00 Kurz renovace nábytku

22.4. 10.00 - 19.00 a 23.4. 10.00 - 13.00
Kurz tuftování aneb vyrob si svůj koberec

3.5. 16.30 - 17.30 Sousedské setkání u Zauhlovačky

Akce v Zauhlovačce a v Dílně Zauhlovačky

Podrobnosti k akcím naleznete na Facebooku 
Zauhlovačka AvantgArt, z. s., webu zauhlovacka.cz, 
webu dilnazauhlovacky.cz, popř. neváhejte volat: 
Kateřina Pořízová 774513347

PŘIJÍMÁME NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY
místo výkonu služby v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK            110.000 KČ
KONTAKTUJTE NÁS: 607 008 307

KRPL.NABOR@PCR.CZ
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
LIBERECKÉHO KRAJE
NÁM. DR. E. BENEŠE 584/24, LIBEREC

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
LIBERECKÉHO KRAJE
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Zuzana Hubeňáková: POSTŘEHY TEPLÁKOVÉ 
BOHYNĚ - úsměvné čtení pro lenošivé chvíle

Zuzana Hubeňáková pochází 
z Valašska, žije v Liberci, je ekonom-
ka, máma dvou holčiček a zapálená 
zahradnice. Její největší vášní je 
ale psaní. Krátce poté, co založila 
svůj blog, stala se objevem roku 
a posléze nejúspěšnější českou 
bloggerkou. Vyšlo jí už sedm knih. 
Pro své odlehčené a vtipné vidění 
světa a zdánlivě všedních situací je 
srovnávána s Halinou Pawlowskou 
a pamětnice si vzpomenou i na 
americkou Betty MacDonaldovou...

Úryvek z knihy: „Mladší dcera odmítá přijmout myšlenku, že bych 
jí navlékla kalhoty, a urputně trvá na odchodu v baletní sukénce. Její 
proslov mi přijde argumentačně slabý a dovoluji si tvrdit, že co se 
týče logiky, mám navrch. Ona se pokouší urvat vítězství ženskými 
zbraněmi, hodně staví na emocích a dává se do pláče. Na to mě 
ovšem nenachytá. To umím taky. Mohly bychom si sednout na 
zápraží a plakat spolu, to bychom ovšem odsoudily celý projekt 
k záhubě. Jsem jeho tvůrce, musím se s jeho zádrhely vyrovnat. 
Dítěti oblékám šusťáky pod sukénku a uhrávám to na plichtu.“

O lásce, sexu a dalších katastrofách s Lukášem Hejlíkem a Pavlou 
Dostálovou. Vstupné: 150 Kč

Dokumentární film o proměnách velkých civilizací a jejich podobností 
s tou naší současnou. Zvýhodněné vstupenky pouze v Informačním 
centru VRATISLAVICE. Vstupné: 120 Kč/ 60 Kč senioři

PROGRAM

NOVÉ KNIHY

26/4/20:00  Divadlo: LISTOVÁNÍ – HISTORKY 
Z TINDERU 

27/4/16:00  Kino: CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA 
O KONCI SVĚTA 

13/4/19:30  Filmový klub: JFK NÁVRAT 
- ZA ZRCADLEM

Dokumentární film o atentátu na Johna F. Kennedyho v režii Olivera 
Stonea. Dokumentární, USA, 2021, 118 min., film v původním znění 
s titulky. Vstupné: 120 Kč

POHÁDKY ZE SKLÁDKY
Marek Baroš
pohádka pro děti 

HRAVOCESTA 
Tereza Vostradovská  
motivační kniha nejen pro děti

Foto: Bioscop

Foto: Edisonline.cz

Tým IGI VRATISLAVICE

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ
Vezměte své žáky na kreativní program do IGI VRATISLAVICE! Pojďte 
si společně s námi číst, povídat, hrát a tvořit. Programy probíhají v do-
poledních hodinách, nejčastěji mezi 9:30 až 11:00 hod. První návště-
va v IGI je seznamovací a je zdarma, každý další program s tvořením je 
zpoplatněn 750 Kč. Na programy je potřeba se předem objednat na 
tel.: 770 168 322.
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

KONCERT: MICHAL HRŮZA – TOUR 
JARO 2023

Největší hity i úplné novinky živě s Kapelou Hrůzy.

11. 4. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

Foto: Pavel Hofman

VÝSTAVA: LADISLAV VLNA 
- PRVNÍ ČLOVĚK

Výstava bude v Galerii Desítky k vidění do 30. 4. 2023.

KONCERT: LENNY - HEARTBREAK TOUR

Na konci listopadu rozezpívala Lenny pražské O2 Universum. 
Nyní se vrací do klubů a také do Liberce.

9. 3. do 30.4.
Vstupné:  ZDARMA

TALKSHOW: HOĎ SE DO POGODY

Zábavná talk show Sandry Pogodové a jejího otce Richarda. 
Pořádá: Coolturně bez bariér.

4. 5. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

6. 4. od 20:00 hod.
Vstupné: 490 Kč

Foto: Mea Gnosis

PŘEDNÁŠKA: 151 DNÍ 
PO EVROPSKÝCH STEZKÁCH

Holka s bucket listem Lucie Kutrová, pes Marvel a povídání 
o evropských trailech. Bez ohledu na věk si ji zamilujete a bude 
vám jasné, proč plní sály od Aše po Košice.

DIVADLO: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
NA HORÁCH

Volné pokračování úspěšné komedie, tentokrát na horské chatě. 
Pořádá: VIP Art Company.

21. 4. od 20:00 hod.
Vstupné:   390 Kč v předprodeji 

450 Kč na místě

25. 4. od 19:00 hod.
Vstupné:   200 Kč v předprodeji 

300 Kč na místě
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BEACH VOLEJBAL VRATISLAVICE 
Čas běží fofrem a naše halová sezóna se blíží k finálovým turnajům, 
juniorky už krajský přebor dohrály. Sluníčko nás začíná lákat častěji ven, 
a i my se už těšíme na beachvolejbalový kemp v Itálii, beachvolejbalové 
tréninky a turnaje. 
Předškolní skupina a míčovky (začátečníci) jsou ti nadšenci, co 
v každém tréninku jdou na dřeň. Zlepšují svůj pohyb, svoji odolnost, 
údery i svou hru. Na konci března je čeká turnaj v barevném mini- 
volejbale v hale Dukly Liberec, kde se hraje i extraliga mužů i žen. 
Mladší žákyně a žáci začínají svoje poctivé tréninky proměňovat v turna-
jové úspěchy. V krajských přeborech sbírají celková vítězství i pódio-
vá místa, jak v beachvolejbalových, tak v halových minivolejbalových 
turnajích. Pokud Matěj Juriga, Štěpán Kašík, Tomáš Votrubec, Martin 
Klusáček a Nikola Šindelářová, Dita a Hanka Prokopovy, Ella Vantucho-
vá, Emma Scholzová, Tereza Šomková, Veronika Klebsová i nyní zraněná 
Leontýna Čápová vydrží ve svém poctivém tréninkovém přístupu, zažijí 
s naším klubem mnoho hezkých, podnětných chvil. Velké uznání patří 
trenérce Dáše Varnuškové a podporujícím rodičům. 
Starší žákyně v krajském přeboru bojují většinou o 7. místo z celkem 
12 týmů, které zaručuje účast v druhém výkonnostním turnaji. Zde 
hrajeme vyrovnané zápasy s kvalitními soupeři. Je příjemné po zápasech 
slyšet od soupeřek uznání “dobrá hra” nebo “se pořád zlepšujete”. 
Jen připomínám, že náš tým starších žákyň se dal dohromady až na 
konci podzimu a vstoupil do už rozehrané soutěže. 
Juniorky ukončily krajský přebor šestkového volejbalu na celkovém 
7. místě. V kvalitní soutěži se 14 týmy. Klady jejich hry zahrnovaly 
zrychlení hry zvláště na útoku a zapojení mladších hráček do základní 
sestavy. V dubnu nás ještě čeká velký mezinárodní turnaj v Polsku. 
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách 
www.beachvratislavice.cz 

Jan Kvapil 

V TJ Jiskra Vratislavice nám vrcholí příprava ve všech kategoriích. Hráči 
od nejmenších až po dospělé měli poslední přípravné zápasy a nyní se 
chystají na první mistrovská utkání, která nás čekají. Na jarní část sezóny 
se nepřipravují jen naši hráči, ale také naše hřiště a jeho okolí. V průběhu 
března jsme pořádali první brigádu, kde jsme připravovali hřiště, věsili sítě 
na branky, instalovali nové ochranné sítě a celkově uklízeli kolem hřiště po 
zimě. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným z řad trenérů, rodičů, 
hráčů a všem členům Jiskry, kteří se zapojili a pomohli nám udělat okolí 
hřiště zase o něco hezčí. Budeme se na vás těšit na domácích zápasech 
jarní sezóny.

Za TJ Jiskra Vratislavice, Jan Mareš

TJ JISKRA
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Maestro-motion se jako tradičně zúčastnilo pohárové soutěže DANCE 
CUP v České Kamenici 19. 3. 2023. Letos jsme tam vyjeli pouze s duy 
a naše holky podaly naprosto úžasný výkon. Duo elite Emilka Nahodilová 
a Emma Šestáková s choreografií Ečka vyhrály 1. místo. V juniorech duo 
hobby Lolla Šestáková a Sofie Vodičková získaly také 1. místo, a tak jsme 
si domů odvezli samé zlaté medaile. Holkám moc gratulujeme a již brzy 
nás čekají první závody s formacemi region Czech dance tour v Ústí 
Nad Labem, tak nám držte palce.

Eunika Rucká

19. 3. vyrazila děvčata z ASL na svůj 1. závod v aerobiku do Prahy. Téměř 
50 závodnic z ASL bojovalo v různých kategoriích. Největší úspěch slavily 
juniorky se sestavou “La Casa de Papel“, kde v těžké konkurenci  
vybojovaly zlato (E. Zahová, J. Němcová, A. Stejskalová, A. Neprašová, 
A. Žáčková, R. Nováková, M. Novotná, K. Vobejdová, K. Musilová, 
V. Klazarová, J. Franzová, N. Zemanová, J. Lajžnerová). Rovněž K. Netu- 
šilová zabojovala v juniorské kategorii sportovního aerobiku a odvezla 
si zlato. Neztratily se ani naše nejmladší step aerobičky, které si na krku 
pyšně odnesly zlatou medaili (Shrek – A. Sirůčková, L. Dušánková, Kr. 
Cachová, A. Eliášová, V. Finklárová, V. Rabová, T. Chrastinová, Disco – 
A. Horecká, Kl. Cachová, A. Petrová, A. Vršťalová, V. Hörbe, E. Jandová, 
V. Mocová, N. Nedelcheva, K. Černá, E. Michálková). Ve sportovním aero-
biku zabojovaly dvě skupiny Group, bronz si odvezly skupina Stars –starší 
žačky (E. Žitková, A. Burešová, J. Drátovníková, A. Vávrová, D. Hubáčková, 
E. Bindová), mladší žačky obsadily hezké 4. místo (N. Vekrbauerová, 
A. Šulcová, A. Zemanová, S. Nosková, K. Tachecí). Ač nemedailové, ale 
krásné umístění také patří J. Scholzové, K. Endrychové, E. Hoblové 
a E. Franzové. Všem závodnicím velice gratulujeme a děkujeme trenérům 
a rodičům. Můžete nás sledovat na FB Akademie sportu Liberec, kde 
naleznete krásné fotky a videa. Držte palce na dalších závodech.

Michaela Žďárská 

Vratislavický zpravodajSPORT

AEROBIČKY Z VRATISLAVICKÉHO 
KLUBU PŘIVEZLY Z PRAHY ČTYŘI 
ZLATA A JEDEN BRONZ 

Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Liberec

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 100 000 Kč

Po celý duben  
každý všední den
9.45–10.00

Liberec a Jablonec n. N. 102.3 FM • Frýdlant 97.4 FM 
Harrachov 107.9 FM • Semily 103.4 FM • Česká Lípa  
94.3 FM • Jablonné v Podj. 105.4 FM • Turnov 91.5 FM 
Nový Bor 104.9 FM • R-LBC

www.vyhrajtetrakturek.cz |  www.vari.cz

Zahradní traktůrek  
VARI RL 102H

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

MAESTRO-MOTION V SOUTĚŽNÍ 
SEZÓNĚ 2023



   cena v předprodeji    cena na místě
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. 

Knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE
Nad Školou 342, Liberec 30 

www.igivratislavice.cz
Kompletní program:

DUBEN

16 ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU  
Nejnovější dobrodružství Asterixe ve francouzské 
rodinné komedii.

  60 Kč / Filmová pohádka / 10:00

13 JFK NÁVRAT:  
ZA ZRCADLEM  
 

Dokumentární film o atentátu na Johna  
F. Kennedyho v režii Olivera Stonea. 

  120 Kč / Filmový klub / 19:30

26 LISTOVÁNÍ – HISTORKY 
Z TINDERU 
 

O lásce, sexu a dalších katastrofách s Lukášem  
Hejlíkem a Pavlou Dostálovou.  

  150 Kč / Divadlo / 20:00

27 GRAND PRIX 
Lehce testosteronová česká komediální road movie. 

  120 Kč / Kino / 19:30

12 ÚDOLÍ AK-SU  
A CENTRÁLNÍ PAMÍR   
Cestovatel Oldřich Valcl o knize „Kavkazem  
a Střední Asií s batohem v 80. letech“.

  30 Kč / Autorské čtení / 18:00

3 IKLUB  
Zábavné dopoledne s knížkou, hrami, povídáním  
pro děti 0-3 roky a jejich rodiče.
Vstup: na členství v knihovně / Čtení a zábava / 10:00

27 JARNÍ LÉČIVKY  
V HRNKU I NA TALÍŘI 
S Klárou Kantovou o tom, jaké bylinky sbírat  
na jaře, aby dodaly sílu a krásu na letní dny.

   30 Kč / Přednáška / 14:00

5. 5.  ANICIRCUS 
Animační dodávka před IGI VRATISLAVICE  
s projekcí v kině. 
VSTUP ZDARMA

15. 5.  IKLUB
Zábavné dopoledne s knížkou, hrami, povídáním 
pro děti 0-3 roky a jejich rodiče.
Vstup: na členství v knihovně / Čtení a zábava

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 

19 KRIMINALITA A ŠIKANA 
V ONLINE PROSTORU   
Přednáška o nástrahách v kyberprostoru nejen  
pro seniory.

  30 Kč  / Přednáška / 14:00

27 CIVILIZACE – DOBRÁ 
ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
Dokumentární film o proměnách velkých civilizací 
a jejich podobností s tou naší současnou.  
Zvýhodněné vstupenky pouze v Informačním 
centru VRATISLAVICE.

   120 Kč/ 60 Kč senioři / Kino / 16:00

KRASOHLED 
Výroba obrazů z dřevěných domečků (15. 4.)  
a Scrapbook – minialbum ke dni matek (22. 4.).  
Více na www.krasohratky.cz/jednorazove-workshopy/.
10:00 / Workshop

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ 

Rozhovory o životě, posledních přáních, závěru života 
(13. 4.), Setkání pečujících (27. 4.) pod vedením  
Marie Bezděkovské. Objednávky na tel. 608 213 485.

ROZKVETLÁ KNIHOVNA 
Celý duben patří knihovna jarní výstavě malých 
umělců z vratislavických školek.

   VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS - MUNIPOLIS

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.munipolis.cz/registrace

radiovratislavice.cz

www.radiovratislavice.cz 
www.radia.cz

Aplikaci radia.cz 
pro mobilní 
zařízení 
stáhnete na

skvělá hudba nonstop a bez reklam 

knižní novinky v IGI VRATISLAVICE informace o aktuálním počasí

rozhovory se známými osobnostmi polední menu restaurace Zámecká konírna

pozvánky na kulturní akce v KC VRATISLAVICE 101010 a našem regionu

zprávy z Vratislavic a okolí

tipy na výlety

JAK POSLOUCHAT 
NA POČÍTAČI
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   cena v předprodeji    cena na místě
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. 

Knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE
Nad Školou 342, Liberec 30 

www.igivratislavice.cz
Kompletní program:

DUBEN

16 ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU  
Nejnovější dobrodružství Asterixe ve francouzské 
rodinné komedii.

  60 Kč / Filmová pohádka / 10:00

13 JFK NÁVRAT:  
ZA ZRCADLEM  
 

Dokumentární film o atentátu na Johna  
F. Kennedyho v režii Olivera Stonea. 

  120 Kč / Filmový klub / 19:30

26 LISTOVÁNÍ – HISTORKY 
Z TINDERU 
 

O lásce, sexu a dalších katastrofách s Lukášem  
Hejlíkem a Pavlou Dostálovou.  

  150 Kč / Divadlo / 20:00

27 GRAND PRIX 
Lehce testosteronová česká komediální road movie. 

  120 Kč / Kino / 19:30

12 ÚDOLÍ AK-SU  
A CENTRÁLNÍ PAMÍR   
Cestovatel Oldřich Valcl o knize „Kavkazem  
a Střední Asií s batohem v 80. letech“.

  30 Kč / Autorské čtení / 18:00

3 IKLUB  
Zábavné dopoledne s knížkou, hrami, povídáním  
pro děti 0-3 roky a jejich rodiče.
Vstup: na členství v knihovně / Čtení a zábava / 10:00

27 JARNÍ LÉČIVKY  
V HRNKU I NA TALÍŘI 
S Klárou Kantovou o tom, jaké bylinky sbírat  
na jaře, aby dodaly sílu a krásu na letní dny.

   30 Kč / Přednáška / 14:00

5. 5.  ANICIRCUS 
Animační dodávka před IGI VRATISLAVICE  
s projekcí v kině. 
VSTUP ZDARMA

15. 5.  IKLUB
Zábavné dopoledne s knížkou, hrami, povídáním 
pro děti 0-3 roky a jejich rodiče.
Vstup: na členství v knihovně / Čtení a zábava

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 

19 KRIMINALITA A ŠIKANA 
V ONLINE PROSTORU   
Přednáška o nástrahách v kyberprostoru nejen  
pro seniory.

  30 Kč  / Přednáška / 14:00

27 CIVILIZACE – DOBRÁ 
ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
Dokumentární film o proměnách velkých civilizací 
a jejich podobností s tou naší současnou.  
Zvýhodněné vstupenky pouze v Informačním 
centru VRATISLAVICE.

   120 Kč/ 60 Kč senioři / Kino / 16:00

KRASOHLED 
Výroba obrazů z dřevěných domečků (15. 4.)  
a Scrapbook – minialbum ke dni matek (22. 4.).  
Více na www.krasohratky.cz/jednorazove-workshopy/.
10:00 / Workshop

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ 

Rozhovory o životě, posledních přáních, závěru života 
(13. 4.), Setkání pečujících (27. 4.) pod vedením  
Marie Bezděkovské. Objednávky na tel. 608 213 485.

ROZKVETLÁ KNIHOVNA 
Celý duben patří knihovna jarní výstavě malých 
umělců z vratislavických školek.
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