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MILÍ

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVIČÁCI,
člověka vždy potěší, když se uchytí dobrý nápad.
A tak i nás, jako vedení městského obvodu těší, že
si služba Vratislavice Expres našla mezi Vámi využití,
a to dokonce natolik, že jsme v květnu zakoupili
druhý vůz. Ten bude jako již tradičně vozit seniory,
zdravotně handicapované a maminky s dětmi za
drobný poplatek k lékaři, do nemocnice, na nákup
a podobně. Přitom již několik týdnů jsme bezplatně
využívali zapůjčený druhý vůz, abychom využili čekací lhůtu na objednaný automobil.
S dopravou souvisí i další informace a to, že od 1. června je konečně otevřen (alespoň
v částečné podobě) úsek silnice I/14 do Jablonce nad Nisou. Troufnu si říct, že se provozu
na silnici Tanvaldská výrazně uleví, a to oceníme asi všichni.
Protože provoz na silnicích ale nebude už asi nikdy klidný tak, aby například přecházení
vozovky neznamenalo značné riziko, podpořili jsme projekt iCHODEC. V rámci toho jsme
dětem prvního stupně na naší základní škole pořídili speciální reflexní návleky a žáci byli
přímo na přechodu instruování, jakým způsobem přecházet bezpečně silnici.
Nakonec bych Vás rád pozval na slavnostní otevření Parku Nové Vratislavice. O stavbě
nového parku při ulici U Sila jsme Vás již průběžně informovali. V tuto chvíli se výstavba
dokončuje tak, aby bylo vše připraveno na léto. Dne 24. června tak budeme moc společně
přivítat letní sezónu a park otevřít. Připraveny budou soutěže pro děti a koncert Jakuba
Děkana. Vstup na akci bude zdarma.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

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

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

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

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL

Vratislavický zpravodaj

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 20. června 2018 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat zaměstnancům úřadu
a hlavně řidičům Vratislavice Expres za jejich vstřícnost a ochotu.
Je neskutečné, jak se ve Vratislavicích starají o seniory a konkrétně služba
Vratislavice Expres je k nezaplacení. Sama nemůžu pořádně chodit a řidiči
obou vozidel expresu mi vždy pomohou, jsou nesmírně milí a ochotní.
Soňa Fejtlová, občanka Vratislavic

vratislavice@vratislavice.cz

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

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit novou
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát
budou k dispozici v pondělí 18. června od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 24. září a 22. října. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V SOKOLOVNĚ A NA ROZCESTÍ
SOKOLOVNA
1. 6. - 29. 6.

PO, ČT 10:00 - 21:00
ÚT, ST, PÁ 13:00 - 21:00
SO, NE 9:00 - 21:00

30. 6. - 15. 7.

ZAVŘENO

16. 7. - 31. 8.

PO - PÁ 13:00 - 21:00
SO - NE 9:00 - 21:00

OD 1. 9.

PO - NE 9:00 - 21:00

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
1. 7. - 31. 8.

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 20. června
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 18. července a 5. září.

PO - PÁ 10:00 - 21:00

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 18. června
od 14:30 do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem
objednat u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.:
482 428 818. Nadcházející termíny jsou 16. července a 20. srpna.

SO - NE 9:00 - 21:00
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POŘÍDILI JSME
DRUHÝ VŮZ
VRATISLAVICE
EXPRES
Před třemi lety jsme zavedli službu Vratislavice Expres, která
umožňuje přepravu vratislavických seniorů k lékaři, na úřady nebo
na nákup. Záhy jsme službu ještě rozšířili o děti do sedmi let
v doprovodu rodiče a dovybavili jsme vůz certifikovanými dětskými
autosedačkami. Zájem občanů byl ale tak velký, že se poslední
dobou na jízdu museli objednávat i více jak 14 dní dopředu a někdy
jsme dokonce kvůli obsazenosti automobilu nemohli jejich požadavku vyhovět. Protože vnímáme tuto službu jako velmi potřebnou,
rozhodli jsme se k nákupu dalšího vozu. Nyní tedy můžete ve Vratislavicích spatřit dvě vozidla označené jako Vratislavice Expres.
Vedení obce

4

OBEC

Vratislavický zpravodaj

ZAČALA SEZÓNA NA KOUPALIŠTI
Od konce května je opět v provozu vratislavické koupaliště
Sluníčko. Areál návštěvníkům nabízí nejen plavecký bazén
a bazén pro neplavce se skluzavkou, ale také dětský koutek
s prolézačkami a pískovištěm, trampolínu, beach volejbalové
hřiště, dvě restaurace a samozřejmostí je stánek se zmrzlinou.
Celý areál koupaliště je pokrytý Wi-Fi signálem zdarma.
Otevřeno je denně od 9:00 – 19:00 hod., v pátek a sobotu je
prodloužená otevírací doba do 20 hod. Vstupné je 80,- Kč
a děti do 15 let, TP, ZTP a průvodci ZTP zaplatí 30,-. Děti do
1 roku mají vstup zdarma. V nabídce jsou i přenosné permanentní vstupenky za výhodné ceny.

BLÍŽÍ SE OTEVŘENÍ NOVÉHO PARKU

(red)

Obyvatelé Vratislavic se už brzy dočkají nového volnočasového
prostoru v lokalitě Pod Rušičkou vedle domu pro seniory na
sídlišti Nové Vratislavice. Ve víceúčelovém areálu o rozloze
4 500 m2 si přijdou na své návštěvníci všech věkových kategorií.
V parku je lidem k dispozici stánek s občerstvením, grilovací
koutek, odpočinkové louky a děti jistě uvítají věž s hracími
prvky. Celý areál je oplocený a pod dohledem kamerového
systému. Doufáme, že návštěvníci v novém parku naleznou
tolik potřebné zázemí pro trávení volného času, a nám se tak
podaří přispět ke zkvalitnění života v lokalitě, kam se stěhuje
stále více rodin. Věříme ale, že jsme novým parkem potěšili nejen obyvatele Nových Vratislavic a chtěli bychom tímto pozvat
občany i z jiných částí Vratislavic na slavnostní otevření nového
parku v neděli 24. června. Při této příležitosti jsme pro Vás
připravili zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi plné soutěží,
ukázku grilování a vystoupí zde také Jakub Děkan Band.
Vedení obce

PEČUJEME O OBECNÍ ZELEŇ
Velice nám záleží na vzhledu naší obce a nástup letních měsíců
vyžaduje plné nasazení techniky i pracovníků technického střediska. Jako každoročně i letos se intenzivně věnujeme kosení
travnatých ploch, údržbě zeleně a úklidu veřejných prostranství.
Náležitou péči dostal i obecní hřbitov, kde jsme ošetřili stromy
a keře a pravidelně sekáme travnaté plochy. Samozřejmostí je
i zvelebování zámeckého parku, který je v plném květu, a právem
je tak považován za ozdobu Vratislavic.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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ZŠ VRATISLAVICE MÁ ZBRUSU
NOVÉ PROSTORY
V rámci probíhající rekonstrukce vratislavické základní školy byly na
konci května dokončeny práce v suterénu budovy. Prostor dílen
a kuchyňky byl kompletně zrenovován a přibylo nové sociální zařízení,
které zde doposud chybělo. Stavební úpravy nepřetržitě probíhají také
nad kuchyní ZŠ, kde podle harmonogramu právě dochází k demolici původní střechy a brzy bude zahájena samotná výstavba nových
učeben.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

iCHODEC - ANEB BEZPEČNĚ
DO ŠKOLY
Pro všechny děti z prvního stupně vratislavické základní školy
jsme v květnu pořídili speciální reflexní návleky na ruku, které
napomohou zvýšit jejich bezpečnost při pohybu na silnicích.
V rámci dopravní výchovy byli žáci za asistence policie přímo
v terénu vyškoleni, jak reflexní návlek používat na přechodech
pro chodce, kde nejsou semafory. Věříme, že jsme tímto dalším
preventivním opatřením přispěli k většímu bezpečí našich dětí.
Vedení obce

MODERNÍ UMĚNÍ PŘED KOSTELEM
Vratislavice se staly jedním ze třinácti českých měst, kde se v rámci
Mezinárodního sochařského festivalu Sculpture line můžete ve veřejném prostoru seznámit se současnou uměleckou tvorbou. Od začátku
června je na prostranství před kostelem Nejsvětější Trojice nainstalována monumentální dřevěná socha Václava Fialy s názvem Hromada.
Dílo bude ve Vratislavicích do konce září. Jsme přesvědčeni o tom, že
si kultura, stejně jako sport, zaslouží naši pozornost a podporu, a proto
máme v plánu se i v budoucnu do podobných projektů zapojovat a po
vzoru západních zemí přibližovat moderní umění široké veřejnosti.
(red)

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA OBECNÍHO
MOBILIÁŘE
V polovině května jsme provedli kompletní servisní údržbu lávky
v zámeckém parku. Odstranili jsme původní nátěry na nosné konstrukci
a veškeré dřevěné prvky ošetřili novou ochrannou vrstvou speciální lazury.
Pravidelně kontrolujeme a v případě potřeby opravujeme také veškerý
obecní mobiliář.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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POHÁDKOVÝ
DĚTSKÝ DEN
Poslední květnová neděle patřila ve Vratislavicích už tradičně
dětem. Na oslavu dětského dne, který se i letos nesl v duchu
putování za českou pohádkou, dorazilo do zámeckého parku přes sedm set malých návštěvníků. Ani tentokrát nechyběla pohádková soutěžní stanoviště, divadelní představení,
dětská vystoupení, soutěž o nejhezčí masku a celá řada další
zábavy. Největším lákadlem letošního dne dětí byl ale
bezesporu závěrečný koncert Jaroslava Uhlíře.
Pro děti byla v zámeckém parku a přilehlém lesoparku připravena
soutěžní trasa s deseti stanovišti, kde na ně čekaly pohádkové bytosti,
například princezna, obr, čarodějnice, král nebo čerti. Znalosti klasických
českých pohádek pak prověřil kvíz, který byl součástí plněných úkolů.
Každý malý soutěžící dostal v cíli sladkou odměnu. Kromě pohádkových
úkolů se mohli ti nejmenší návštěvníci bavit ve skákacím městě a na velké
nafukovací skluzavce, projet se na koních okolo rybníčku, tvořit ve
výtvarné dílně, nechat si pomalovat obličej nebo se podívat na jedno
z mnoha vystoupení. Divákům se představil spolek Cvičení rodičů
s dětmi Sluníčka, divadlo Krtek pak zahrálo Cirkus plný pohádek, vystoupili i cvičenci z Akademie sportu Liberec a dívky z Aerobic clubu BBS.
V závěru zábavného odpoledne vyhlásil starosta Vratislavic Lukáš
Pohanka vítěze soutěže o nejhezčí masku červené Karkulky a vlka a byly
slosovány soutěžní karty. Odpoledne plné zábavy vyvrcholilo koncertem
hudebního skladatele Jaroslava Uhlíře, který svými ověřenými pohádkovými hity rozezpíval nejen děti samotné, ale také jejich rodiče i prarodiče.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Starosta Lukáš Pohanka přivítal 10. května čtyřiadvacet nových
občánků Vratislavic. Pro miminka byly již tradičně připraveny
pamětní listy a dárky, rodiče dětí se zapsali do pamětní knihy
a maminky dostaly květiny. Členky vratislavického Svazu žen pro
naše nejmenší upletly bačkůrky. Krásnou atmosféru slavnostního dopoledne umocnily svým úžasným vystoupením děti z MŠ
Poštovní.
(red)

OSLAVA DNE MATEK V KC
VRATISLAVICE 101010

Jak nejlépe odměnit a potěšit naše maminky za jejich stálou péči,
lásku a ochotu? Dáreček jim určitě udělá radost, ale když k němu
přidáme básničku, písničku a dětský úsměv, je pro každou mámu
radost o to větší! Díky spolupráci s MO Vratislavice nad Nisou
mohla naše mateřská škola tuto akci uspořádat v Kulturním centru
VRATISLAVICE 101010. Vystupovat v tomto prostředí je pro děti
vítanou změnou. Už jen účast na zkouškách v těchto neobvyklých
prostorech pro ně byla vzrušujícím zážitkem. Společně jsme se
pustili do práce a výroby dárečků pro maminky. Zaplněný sál zhlédl
sérii vystoupení všech dětí z mateřské školy spolu s pozvanými
hosty. Jedním z nich byl Jakub Regner s písní „Tak nějak málo
tančím“ od skupiny Kryštof a roztomilé cvičení aerobiku „Berušek“
z Vratislavic. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ bylo i vystoupení
tatínků. Jelikož byli ochotni se též na tomto svátečním odpolední
podílet a tajně nacvičit píseň Maminčin perník od Zdenka Svěráka,
a tak spolu s učitelkami vytvořit úžasnou tečku bohatého programu.
Věříme, že si toto sváteční odpoledne všichni účastníci užili.
My určitě ano!
kolektiv MŠ Sídliště

LÍSTEČEK PŘIVÍTAL SEVERÁČEK
Naše mateřská škola Lísteček v rámci celoročního projektu Rok
české hudby požádala o spolupráci liberecký dětský pěvecký sbor
Severáček. Společně se sbormistryněmi Silvií Pálkovou a Radkou Fryčovou jsme uspořádali ve čtvrtek 17. května koncert dvou přípravných
oddělení Severáčku v KC VRATISLAVICE 101010. Tímto moc děkujeme vedení obce za poskytnutí prostor. Nádherného interaktivního
koncertu Malých zpěváčků a Plamínku Severáčku, který pomohl
nazvučit náš kamarád Pavel (také moc děkujeme) se zúčastnilo
bezmála sto dětí z Lístečku. Na závěr koncertu zpívaly děti společnou
písničku Dokolečka dokola. Na dětmi rozezpívaný kulturní dům
budeme ještě dlouho vzpomínat!
Kolektiv MŠ Lísteček
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ZPÍVAJÍCÍ BLECHY NA RADNICI
Školní sbor Zpívající blechy vystoupil na radnici v Liberci. Zpestřil
svým zpěvem slavnostní křest nově digitalizovaného filmu Třetí princ,
ke kterému napsal scénář Ota Hofman. Koncert se dětem velmi
povedl a odměnou jim byl obrovský potlesk. Z radnice si odnesly
velký zážitek a drobnou pozornost. Zpívající Blechy vzorně reprezentovaly Vratislavice a už teď se těší na další koncerty. Na klavír
sbor doprovodila Petra Brychová, na housle Christine Pánková.
Oběma velmi děkujeme.
Mgr. Jana Habelová

DEN MATEK U PRVŇÁČKŮ
Ve čtvrtek 10. května odpoledne přivedli prvňáčci své maminky do
školy. Paní učitelky pro ně připravily tvořivé dílničky, fotokoutek a kavárničku. Na úvod odpoledne děti předvedly krátký kulturní program
a pak se už společně s maminkami pustily do tvoření dárečků. Všichni si společné odpoledne užili a odešli domů v dobré náladě.
Mgr. Jana Svobodová

EXKURZE NA PRAŽSKÉM LETIŠTI

SÁZENÍ TŘÍDNÍHO STROMU
Jakou práci je třeba vynaložit k zasazení jednoho stromu? To si vyzkoušely třídy 6.A a 6.B ve vratislavickém lesoparku. Společnými silami si každá
třída vykopala jámu a pomáhala odborníkům usadit u nás čím dál více
populární menší strom sázený hlavně na zahradách – muchovník. Tato
tradice u nás na ZŠ funguje již několik let a má žákům připomínat jejich
školní léta. Ještě během školního roku mohou žáci porovnávat, jakou cestu urazili oni a jak dlouhá doba změnila jejich třídní strom. Popřejme našim
stromům i dětem mnoho sil a dlouhý život.
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Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lucie Marhoulová

Na konci dubna absolvovali žáci 2.B a 2.E exkurzi na Letišti Václava
Havla v Praze. Samotné exkurzi předcházela beseda s bývalým vojenským stíhacím pilotem a současným kapitánem dopravního letounu
Boeing 737 u společnosti Travel Service a ČSA. Na letišti děti měly
možnost vidět zblízka starty a přistání různých typů letounů včetně
největšího letadla Airbus A380. Díky komentované prohlídce se děti
dozvěděly mnoho informací a zajímavostí, měly možnost nahlédnout
do hangárů letadel a vidět veškeré technické zázemí a záchrannou
složku letiště.
Mgr. Henrieta Lochmanová,
Mgr. Jolana Hegedüsová

SPOLEČNOST

DĚTI NAVŠTÍVILY
TECHNICKÉ STŘEDISKO
Děti ze školní družiny ZŠ Vratislavice oslavily čarodějnice ve
vratislavickém technickém středisku nejen upálením společně
vyrobených čarodějnic a opékáním buřtů, ale také poutavou exkurzí
v areálu. Pracovníci TS dětem ukázali prostory, stroje, zařízení
a pomůcky, které využívají při své každodenní práci. Děti byly
uchváceny možností sednout si za volant nejrůznějších strojů, dále
svezením na valníku za traktorem, ukázkou prací se dřevem, apod.
Chtěli bychom poděkovat vedoucímu technického střediska panu
Janíčkovi, který i přes velké pracovní vytížení zaměstnanců umožnil
akci pro děti uskutečnit. Velký dík patří také všem zdejším pracovníkům. Budeme se těšit na další spolupráci.
Děti a vychovatelky ze školní družiny

Vratislavický zpravodaj

JÁ NIC, JÁ MUZIKANT
V pátek 11. 5. přijel dirigent Ivan Urbánek, aby dětem z 1. stupně
představil “svůj orchestr“. Ten nedorazil, a tak se hudebních nástrojů
chopili žáci. Zahráli si na heligón, flétny, dřívka, triangl, ukulele, činely
a housle. Ostatní děti představovaly sbor. Společně si zazpívaly
a zahrály. Hudební pořad se dětem líbil a hru na nástroje si užily.
Mgr. Petra Brychová

SPORTOVNÍ HODINA
S FC SLOVAN LIBEREC
S žáky druhých tříd jsme ve spolupráci s fotbalovým klubem FC
Slovan Liberec absolvovali ukázkovou sportovní hodinu. Z klubu
k nám zavítali tři profesionální trenéři, kteří se dětí ujali a strávili s nimi
slunečné dopoledne. Děti se rozdělily do tří skupin, kde na ně čekalo
hned několik sportovních úkolů. Rozcvička s míčem byla pro mnohé
hračka, ale pak se už žáci zapotili. Zdolat překážkovou dráhu, střelbu
na bránu, ale také krátké utkání chtělo hodně sil a odvahy. Odměnou
za vynikající sportovní výkony byla postava malého Slovaňáčka.
Poděkování patří všem za pěknou hru, nadšení a fair play.
Mgr. Marika Tomšová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V okresním kole biologické olympiády nejlépe reprezentovala Aneta
Baracová z 8. A, která se umístila na krásném 4. místě a patří jí velká
gratulace. Ve velké konkurenci gympláků a žáků jiných základních škol
je to úžasné umístění. Chtěla bych poděkovat i dalším soutěžícím
za jejich snahu a krásná místa v okresním kole. Valeriya Povalyuk
z 8.A také velmi hezky zdolala teoretický test, poznávačku i laboratorní
práci na téma „Pohyb organismů“. Úplným nováčkem byla v kategorii
mladších žáků Nela Rychnová ze 7.A. Všem zúčastněným děkuji za
jejich pečlivou domácí přípravu.
Mgr. Lada Slámová
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ČERVEN

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
Vážení čtenáři, v měsíci květnu jsme navštívily Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Jako každý rok jsme vybíraly
pro naše čtenáře novinky z nepřeberné nabídky knih, audioknih,
komiksů i časopisů. Doufáme, že knihy, které jsme vybraly, obohatí
knižní fond vratislavické knihovny a potěší naše čtenáře všech
věkových skupin.

Z nových knih vybíráme:
Kocouře, ty se máš, Martina Špinková - Obrázková knížka
vypráví příběh ze života o starém strýci, pečující rodině, malých
dětech, všelijakých moderních zdravotních pomůckách a jednom černém kocourkovi... Když jsme malí, potřebujeme pomáhat
s oblékáním, přebalováním, jídlem a chozením, když jsme staří,
tak je to v něčem podobné. Ale přece jen trochu jiné. Pomůcky.
Nás dospělé často děsí, jsou symbolem závislosti, úpadku, nesoběstačnosti. Děti tyhle mašinky zajímají, starý člověk má něco,
co jiní nemají. Knížka vychází ze skutečného příběhu strýce, který
potřebuje stále s něčím pomáhat, a kocoura, na kterého knoflíky
a jiné nástrahy nečíhají.
Úsměv, Raina Telogemeierová - Raina je obyčejná holka
s obyčejnými problémy. Tedy do okamžiku, kdy následkem pádu přijde o přední zuby! Takový úraz by dal pěkně zabrat každému, ovšem
v případě dospívající teenagerky se chybějící chrup rovná naprosté
tragédii... Citlivý i humorný grafický román Úsměv založený na skutečné životní zkušenosti autorky patří k tomu nejlepšímu, co může
současná komiksová tvorba dospívajícím čtenářům a čtenářkám
nabídnout. Získal mimo jiné Eisnerovu cenu, tedy "komiksového
Oscara", a ocitl se na samém vrcholu žebříčku bestsellerů deníku
New York Times.
Český den proti rakovině
Ve středu 16. května proběhla tradiční veřejná sbírka Ligy proti
rakovině Praha. Všem, kteří si zakoupily „kytičku“, velice děkujeme!
Letos jsme vybraly opět rekordní částku.
Knižní dary
Do naší knihovny přichází stále více lidí s nabídkou knih, které by
chtěli knihovně darovat. Prosíme všechny o trpělivost. Bohužel
z kapacitních důvodů nemůžeme nyní až do odvolání tyto knižní dary
přijímat. Jakmile stávající knihy zpracujeme (fond knihovny, burzy
knih, charita) a uvolní se nám místo v našem skladu, přijímání darů
opět obnovíme. Upozorňujeme, že bereme pouze knihy, které se
„dají číst“ – čisté, neplesnivé, neroztrhané. Děkujeme za pochopení.
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LETNÍ PROVOZ VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY
Od 2. do 5. července 2018 bude knihovna zcela uzavřena.
V období od 9. července do 24. srpna 2018 bude pouze omezený provoz
- otevřeno každou středu 9 – 17 hodin. Předposlední prázdninový týden
bude výjimečně otevřeno (z důvodu konání módní přehlídky Beaty Rajské)
místo středy 22. srpna v úterý 21. srpna od 9 do 17 hodin.
Po dohodě s knihovnicí je možno si půjčit knihy na celé prázdniny.
Vždyť dovolenou bez pěkného románu či detektivky si mnozí z nás
nedokážou ani představit. Ještě bychom chtěli připomenout, že
v naší knihovně si můžete půjčit i turistické mapy a průvodce.
Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

JUBILANTI
BŘEZEN 2018

70 let

Emil Keller
Martin Berka
Jana Peterová
Eva Műllerová
Miroslav Draboň
Olga Kajínková

VRATISLAVIČTÍ SENIOŘI
ODSTARTOVALI NOVOU
TURISTICKOU SEZÓNU

75 let

Jaroslava Turnová
Vlasta Fibigerová
Zdeňka Stančíková
František Kosík
Eva Šelemberková
Jarmila Záhumenská

80 let

Karel Kavka

Každoročně na začátku května začínáme se středečními celodenními
výlety. Ve středu 2. května jsme se s panem Hauptmanem vypravili na
výlet z Prysku do České Kamenice. Prošli jsme areálem s Křížovou
cestou, nahlédli do Riedlovy jeskyně a kolem nádherného znělcového
skalního útvaru Pustý zámek, ležícího v údolí říčky Kamenice, jsme došli
do cíle v České Kamenici. Vzhledem ke špatnému železničnímu spojení
do této oblasti jsme obě cesty absolvovali autobusem. Další týden jsme
s panem Ročňákem podnikli výlet vlakem do přírodního parku Údolí Nisy
v sousedním Německu. Z nádraží Hischfelde jsme klidným údolím podél
řeky Nisy došli do kláštera Mariental. Po prohlídce místa a občerstvení
jsme pokračovali do přilehlého městečka Ostritz. Domů jsme odjeli
z nádraží Krzewina Zgorzelecka, které leží hned za hranicemi v Polsku
a slouží i obyvatelům a návštěvníkům Ostritz. Další pěkný jarní den jsme si
užili ve středu 16. května na výletě s panem Třešňákem. Ze zastávky ČD
v Dolánkách jsme po pohodlné cyklostezce s krátkými zastaveními na
odpočinek došli do obce Malá Skála. Na občerstvení jsme se zastavili
v místním malém pivovaru Bouček a v odpoledních hodinách odjeli
vlakem do Liberce. Počasí nám zatím mimořádně přálo, vzhledem k tomu
byla i vysoká účast a všichni se těšíme na další zajímavé výlety.
Věra Ročňáková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
13. 6. 2018 ODJEZD 8:28

ČD Liberec, Česká Kamenice - Jehla
vedoucí paní Beranová, náročnost 2

19. – 21. 6. 2018
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda, Kroměříž – Uherské
Hradiště, vedoucí pan Ročňák, pozn.: 1250,- Kč

27. 6. 2018
ODJEZD 7:02

ČSAD Liberec, Lomnice - Košťálov
vedoucí pan Janků, náročnost 2

4. 7. 2018
ODJEZD 8:33

ČD Liberec, Oldřichov - Luh
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

11. 7. 2018
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Desná - Pustinská
vedoucí paní Křížová, 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

85 let

Pavel Gavura

TÁBORÁK PRO SENIORY
Poslední květnový den jsme se se seniory sešli ve vratislavickém
zámeckém parku. Bylo horko, ale my jsme vesměs pobývali v příjemném
stínu pod klenbami vzrostlých stromů. Brzy se rozhořel oheň, a tak jsme
na něm opékali buřtíky, které jsme pak spořádali s hořčicí a chlebem
a byly výborné. K poslechu nám přijela zahrát dvojice muzikantů Kantiléna, jak si manželé Fajtovi říkají, až z Lomnice nad Popelkou a hráli moc
hezky hudbu od Glenna Millera až po melodické a slavné písničky 60.
let, ale nechyběly ani polky a valčíky. Odpoledne nám krásně plynulo
v povídání s přáteli i při poslechu pěkné muziky. Však byl také příjemný
teplý den, v němž nespadla ani kapka májového deštíku. Našlo se
i pár „děvčat“ už sice v letech, jež si s dívčí duší zatančily v čerstvé jarní
zeleni pod stromy jako lesní víly. A tak nám bylo všem mile na duši a ze
všech tváří vyzařovala spokojenost a radost. Bylo to prima setkání nás
seniorů a seniorek, za které děkujeme Komisi komunitního plánování, jež
tyto akce pořádá a organizuje. Těšíme se na krásné letní dny s modrou
oblohou a sluníčkem i na naše další přátelská setkávání.
Jiřina Marešová
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HITMAKER
POSLOUCHAJÍCÍ KLASIKU
Není nutno, Dělání, Trpasličí svatba, Hlupáku najdu tě… to je jen zlomek legendárních pohádkových písniček, kterými
na dětském dni ve Vratislavicích rozezpíval tři generace posluchačů známý český hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. Na svém
kontě má další stovky písniček, které během padesáti let spolupráce složil se Zdeňkem Svěrákem. Jaroslav Uhlíř se pro
muziku narodil, věnuje se jí celý život a ani ve třiasedmdesáti letech ho nepřestává naplňovat.
Dá se říct, že každá Vaše písnička je hit.
Jak to děláte?
Dlužno říct, že na tom nemám zásluhu jen
já, ale také Zdeněk Svěrák, se kterým už
spolupracujeme více než padesát let. Těch
písniček za tu dobu máme sedm set, ze kterých
funguje tak šedesát až osmdesát. Je to asi tím,
že jsme se se Zdeňkem Svěrákem našli. Někdo
nemůže toho druhého nebo druhou najít celý
život a nám se to podařilo.
S panem Svěrákem se soustředíte výhradně na dětskou tvorbu?
To ne, napsali jsme například i Holubí dům.
Zdeněk má ale takovou dětskou duši, a tak se
to nějak překlopilo na dětské písničky. Zdeněk
říká, že to děláme pro sebe a taky trochu pro
peníze (smích) a ono to tak nějak vyšlo.
Skládáte tedy dětské písničky, i ty pro
dospělé, píšete filmovou hudbu…
Co z toho Vás nejvíc baví?
Ta práce je pestrá, každá věc se musí dělat
jinak, a proto mě to pořád i přes ty roky baví.
Jak dlouho už se vlastně hudbě věnujete?
Já jsem muzikantem od malička. V mládí jsem
jako pianista dokonce jezdil vystupovat i do
ciziny. Dřív bylo strašně moc kapel a ti, co jsou
14

moji vrstevníci, si pamatují, že všude byly
kavárny, kde se hrálo. A i já jsem samozřejmě začal hrát v kavárně a postupem času
se to tak nějak vyvinulo.
Nemáte někdy potřebu si od muziky
odpočinout?
Ne, já to mám pořád rád. Někdy si třeba jen
tak něco zahraju a řeknu si: „Hergot, to je
pěkný!“ a začnu s tím hned pracovat. I pan
doktor Plzák mi říkal, že je dobré dělat také
něco jiného, třeba sport. Ale jak jsme se
začali vídat častěji
a postupně poznávat, tak sám uznal:
„Pane Uhlíř, u Vás
to neplatí.“ Jediné,
co hodně dělám
kromě hudby, je
luštění křížovek. To je takový můj relax. Vždy,
když vidím nějaké noviny, hned se pustím
do křížovky a jedu.
Dnes bylo úžasné, že si během koncertu s Vámi zpívaly děti i jejich babičky
a bylo patrné, že Vaše písničky oslovují opravdu každého. Prý hráváte i na
velkých hudebních festivalech?

Ano, s touto kapelou už skoro pět let vystupujeme také na festivalech. Teď třeba jedeme na
Votvírák.
Jak na Vás reagují posluchači tam?
Skvěle! Ti lidé zpravidla vědí, o co jde, takže
tam nenastává nějaká potřeba představovat,
co nebo kdo zrovna hraje.
Máte nějakou písničku, kterou si i přes
všechny ty roky koncertování zahrajete
vždy rád?
Není nutno, to je se Svěrákem naše hymna.
Ty čtyři věty jsou dokonalé: nemít prachy - nevadí,
nemít srdce - vadí, zažít
krachy - nevadí, zažít
nudu - jó to vadí. V tom je
obsaženo všechno podstatné!
Jakou muziku rád posloucháte Vy?
Asi budete překvapená, ale já strašně rád
poslouchám vážnou hudbu - Handela, Beethovena,…S manželkou jezdíme velmi často
a rádi na koncerty vážné hudby.

„Není nutno, to
je se Svěrákem
naše hymna.“

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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DIVADLO: ŘÍMSKÉ NOCI

KONCERT NA STŘEŠE: CHANTAL
POULLAIN

11. 6. od 19:30 hod.

Vstupné: 390 Kč v předprodeji
450 Kč na místě

Foto: Agentura Harlekýn

Simona Stašová a Oldřich Vízner v dojemném příběhu dvou slavných
osobností. Pořádá: Agentura Harlekýn.
3. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 290 Kč

AKCE: NOC SLOVANSKÝCH
BOJOVNÍKŮ
16. 6. od 18:00 hod.
Vstupné: 200 Kč

Večer bojových sportů, kde se utkají ti nejlepší z vašeho okolí. Akce se koná
v atriu kulturního centra. Pořádá: SUBU, z.s.

DIVADLO: VRATISLAVICKÉ DIVADELNÍ
LÉTO

Výjimečný open-air koncert šarmantní Chantal Poullain na střeše
vratislavické knihovny, večer plný francouzských šansonů v doprovodu jazzově-šansonově laděného Tria Štěpána Markoviče.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v hlavním
sále KC VRATISLAVICE 101010.

PŘEDNÁŠKA: MUDR. JAN HNÍZDIL –
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO UZDRAVENÍ

25. 6. – 29. 6 od 19:30 hod.

Vstupné: 70
 Kč v předprodeji
90 Kč na místě
jednotlivá představení

25. 6. GOOGLE SHAKESPEARE
Jak dopadne nastudování divadelní hry, když jí přeložíte přes
internet? Vyzkoušel soubor STOPA.
+ ŠEST STUPŇŮ ODLOUČENÍ
Krátká performance souboru VYDÝCHÁNO inspirovaná dopisy
známých i neznámých lidí, která vznikla během pouhých 48 hodin.
26. 6. SPOLU
Dvě hvězdy předválečného filmu ve hře železnobrodského Studia
Hamlet. Představení není vhodné pro děti.

12. 7. od 19:30 hod.

Vstupné: 190 Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Foto archiv: J. Hnízdila

Povídání o zdraví a nemocech lidí i společnosti.

27. 6. DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ
DS Vojan Hrádek nad Nisou s komedií Ondřeje Ládka (Xindl X).
28. 6. ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY
Lehce erotická komedie DS Tyl ze Slané.
29. 6. HAPRDÁNS aneb HAmlet PRinc DÁNSký
DS Pohoda Hrádek nad Nisou s veselohrou Ivana Vyskočila.

13. 7. HUDBA V KAVÁRNĚ: TRES UDOS
23. 8. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: BEATA RAJSKÁ
31. 8. KONCERT V KOSTELE: LENKA FILIPOVÁ
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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POSELSTVÍ VÍLY NISY 2018

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU
Vydejte se s oblíbenou moderátorkou
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině,
repríza ve středu po 18. hodině
Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii
a vyhrajte pěkné ceny.

ustova-banner.indd 1

liberec.rozhlas.cz

Také letos se Vratislavice nad Nisou zapojí do tradiční akce Poselství víly Nisy, kterou pořádají vodní skauti, aby upevnili přátelství
obcí ležících na jejích březích. V pátek 15. června v 15:30 hodin
přivítáme už podevatenácté její účastníky a předáme stuhu za
Vratislavice. Poselství víly Nisy je oslavou naší řeky a má nám
připomenout, že bychom o ni měli všichni společně pečovat. Vodní
družina bude z Vratislavic pokračovat přes Liberec dál a v neděli
dorazí do německé Žitavy a polské Bogatynie. Tímto srdečně zveme
veřejnost na trampolínové hřiště U Kina, aby vodní družinu v čele
s vílou Nisou uvítali s námi.
(red)

22.5.2018 15:01:12
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VRATISLAVICKÁ UČITELKA S KAPELOU
IMAGINÁRIUM POKŘTÍ PRVNÍ ALBUM

HASIČI CVIČILI ZÁCHRANU
TONOUCÍHO

V MŠ Lísteček vede děti k hudbě paní učitelka Anežka Cvejnová,
která se i ve svém volném čase věnuje skládání písniček a zpívá
v kapele Imaginárium. Tato skupina se na liberecké hudební scéně
pohybuje téměř dva roky a možná právě díky originálním autorským skladbám, které vedou posluchače k zamyšlení, na sebe
strhává pozornost napříč generacemi. V nejbližší době ji můžete
slyšet na libereckém Frozen Festu 17. června v Lidových sadech,
kde slavnostně pokřtí své první EP "Vzlétne".
(red)

V neděli 27. května se naše jednotka zúčastnila výcviku na jablonecké přehradě. Cílem bylo naučit se správně ovládat člun, pracovat
na klidné vodní hladině a zachránit tonoucího z vody. Výcvik vedli
zkušení instruktoři z Vodní a potápěčské záchranné služby Liberec.
Celá jednotka je nyní výborně připravena na letní sezónu.
Michal Stejskal, velitel JPO Vratislavice nad Nisou

PRÁVĚ TEĎ JE ČAS NAJÍT PRO SEBE
TO NEJLEPŠÍ

50
Kč

VST
UP
NÉ

NÉ
TUP
VS

NÉ
TUP
VS

VST
UP
NÉ

NÉ
TUP
VS

VST
UP
NÉ

NÉ
TUP
VS

VST
UP
NÉ

V multimediálním sále KC VRATISLAVICE 101010 můžete jednou
měsíčně navštívit pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar, kde Vám
odborní poradci zdarma pomohou najít tu správnou práci. Centrum
Kašpar pomáhá lidem lépe porozumět tomu, pro jaký typ práce mají nejlepší předpoklady. V jakém zaměstnání se budou cítit dobře, kde uplatní
své přednosti i zkušenosti. Jednou z pomůcek karierní poradkyně jsou
profesní a osobnostní testy, které lidem zapojeným do projektů zdarma
nabízí. Výsledky testů a další vzájemně propojené služby, které Centrum
Kašpar nabízí, pomáhají lidem najít to nejlepší zaměstnání. Centrum
Kašpar je jediná regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti
zajímají perspektivy všech zúčastněných. Školený personál pomáhá od
roku 2005 lidem najít správné místo na trhu práce a usiluje o to, aby se
firmy rozvíjely v souladu s potřebami svých zaměstnanců. Více informací
hledejte na www.centrum-kaspar.cz.
Eva Říhová, Centrum Kašpar
18

SPORT

Vratislavický zpravodaj

DO NEJVĚTŠÍ BĚŽECKÉ AKCE
T- MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
SE ZAPOJÍ I VRATISLAVICE

REKORDNÍ ÚČAST NA
VRATISLAVICKÉM BĚHOUNU
V sobotu 19. května ožilo koupaliště Sluníčko a okolní lesy. Po šesti- leté
přestávce se zde konal legendární běžecký závod Vratislavický Běhoun,
který se ve Vratislavicích běhal již od roku 1988 do roku 2012. Jeho
návratu se ke 30. výročí založení ujala běžecká parta nadšenců z
RunBo Teamu. Závod se konal za podpory MO Liberec - Vratislavice
nad Nisou a pod záštitou starosty Lukáše Pohanky. Za příjemného,
slunečného počasí pořadatelé přivítali na 26. ročníku Vratislavického
Běhouna a zároveň na 22. ročníku závodu o Putovní pohár starosty
Vratislavic nad Nisou více než 300 běžců. Pro děti byly připraveny
trasy od 50 m pro batolata až po 2 km pro starší žáky a žákyně.
Děti bojovaly s obrovským zápalem a všechny tak byly náležitě odměněny – ty nejmenší nějakou dobrotou, větší již krásnou, dřevěnou
účastnickou medailí a ti nejlepší v kategoriích pak obdrželi i medaile
kovové a ceny od mnoha partnerů závodu. Pro děti byl v areálu také
připravený doprovodný program. Na juniory a dospělé pak krátce po
poledni čekala náročná, kopcovitá, ale krásná trailová trasa v okolních
lesích Prosečského hřebene – závodníci si mohli vybrat 5 km okruh
nebo hlavní trasu 10 km, kdy nastoupali více než 400 m. Na obě tratě
najednou vyběhlo na 100 závodníků, mezi nimi například i vítězové některých předchozích ročníků Dušan Podroužek a Petr Lajtkep. Letošním
nejrychlejším běžcem 10 km trasy a vítězem 26. ročníku přespolního
běhu a 22. ročníku o Putovní pohár starosty se stal Martin Semerád
z klubu AC Slovan Liberec, který ji pokořil časem 41:46. Mezi ženami
zdolala 10 km trasu nejrychleji Helena Daďourková časem 57:39. Na
MAESTRO
MOTION
SLAVÍ
VELKÝ
trase
5 km byl nejrychlejším
mužem Miroslav
Daňko
z Multisport Teamu
zaÚSPĚCH
21:45 a mezi ženami
zvítězila
Veronika
Vzoreková
z týmu Healthy Life
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
za 25:53. Obnovený závod zažil i příjemný slavnostní ceremoniál.
Do Síně slávy Vratislavického Běhouna byl uveden Ivan Charypar
z klubu Maxtri, který byl již u založení závodu v roce 1988 a následně
u všech jeho 25 ročníků, ať jako aktivní běžec nebo spolupořadatel.
Ivan oslavil nedávno významné životní jubileum 75 let, a tak si i zároveň
jako nejstarší účastník letošního ročníku zaběhl 5 km trasu v úžasném
čase 40:32. Podle ohlasů se tento obnovený legendární závod běžcům
líbil, a organizátoři z RunBo Teamu tak oznámili již termín příštího, 27.
ročníku, který se bude konat 18. května 2019. Doufáme tedy, že bude
tento krásný běh pokračovat také dalších 25 let. Velký dík za to, že se
Vratislavický Běhoun vrátil zpět na běžeckou scénu, patří také všem
účastníkům, fanouškům, partnerům i sponzorům. Na www.runboteam.cz
naleznete výsledky kategorií i možnost stáhnout si diplom a velké
množství krásných fotografií.
Miroslav Habel

Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi i mnoho olympioniků, vyběhne ve středu
20. června přesně v jeden okamžik na tratě závodů T-Mobile Olympijského běhu po celé České republice. A pozadu nebudou ani Vratislavice nad Nisou. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se musí on-line
registrovat na www.olympijskybeh.cz do 11. června. Běžecký závod ve
Vratislavicích nad Nisou nabídne trasu na 6 km. Zázemí závodu se nachází
v zámeckém parku a v sokolovně a program začíná v 17 hodin startem
dětských závodů. Ač se bude běhat na více než osmdesáti místech
v celém Česku, budou mít závody jedno společné – a to start z éteru
Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny běhy se konají jako oslava
celosvětového Olympijského dne, tedy výročí založení Mezinárodního
olympijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už
v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek. V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na
podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, která umožňuje
sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků.
Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí sportovních areálů
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TANEČNÍCI Z MAESTRO-MOTION JSOU
VÍCEMISTRY ČESKÉ REPUBLIKY

MÁJOVÝ MĚSÍC BYL PRO BBS
VE ZNAMENÍ CENNÝCH KOVŮ
Zrovna tak, jak se dařilo závodnicím z Aerobic clubu BBS v dubnu, tak
se na krku často třpytily medaile i v květnu. Bílé Tygřice (A. Hofmannová,
V. Horecká, S. Lahutová, E. Jägerová, M. Kamenská, Z. Schneiderová,
Z. Netřebská, A. Válová, N. Trakalová a D. Chuchlová) během tohoto
měsíce vybojovaly 2x zlato a 1x stříbro. Vyhrály rovněž průběžné pořadí
celorepublikové soutěže „Bohemia Aerobic Tour 2018“. Sestry v akci
(K. Daňková, N. Benešová, K. Farská, J. Košková, A. Kněbortová) prošly
třemi nominačními závody „Mistry s mistry“, kde vysoutěžily 1x stříbro
a 1x bronz a postupují na MČR. Katy Perry (E. Zahová, J. Němcová,
A. Neprašová, K. Jeremiášová, A. Stejskalová, K. Vobejdová, E. Balšánková, V. Vítová) koncem května zazářily na stepaerobikových závodech
v Praze a dovezly stříbro. I jednotlivkyním se dařilo v Mladé Boleslavi –
K. Netušilová bronz v profi a N. Nyplová zlato v hobby kategorii. Dařilo se
i ostatním týmům, i když bez medailí – Rockerky, Barbinky a Coca Coly.
Děkujeme všem rodičům a trenérům. Sledovat nás můžete na FB –
aerobic club BBS, kde získáte i informace o náborech dětí od 3let.
Michaela Seilerová

Maestro-motion Liberec vyjelo na konci dubna do Chrudimi na
Mistrovství Čech taneční soutěže Czech Dance Tour, kde se všechny
naše skupiny s velkou konkurencí skvěle popraly a děti profi a junioři
postoupili na Mistrovství České republiky. První květnový víkend jsme
v regionálním kole Mia festivalu v Mladé Boleslavi získali 10 medailí
(oldies 3. místo, děti hobby 2. místo, děti profi 1. místo, junioři 1. místo
a stali se absolutním vítězem bloku, sóla: K. Záhorová 1. místo, N. Novotná 3. místo, dua: K. a J. Egrtovi 3. místo, K. a V. Slezákovy 2. místo,
K. Pavlatová a K. Folprechtová 1. místo, A. Rozínková a T. Rampáčková
2. místo) a skoro všichni postoupili na MČR do Lucerny v Praze
a Olomouci. Na další pohárovou soutěž O Stodůlecký pohár jsme jeli
12. 5. a získali jsme zlato v kategorii oldies a děti profi vybojovaly bronz.
26. května jsme byli na Mistrovství České republiky Czech dance tour,
odkud jsme sice neodjeli s výhrou, ale děti se nevzdaly a bojovaly, jak
to nejlépe umí. Toho stejného dne jsme vyjeli s oldies do Lucerny na
Mia festival, a stali jsme se vícemistry České republiky. Druhý den jsme
do Lucerny jeli s dětmi, kde získaly děti hobby 2. místo, děti profi 3.
místo a junioři 2. místo na Mistrovtsví České republiky. Maestro-motion
letos ukazálo, že patří k taneční špicce České republiky. Chci poděkovat všem tanečníkům a všem, co nás podporují a jezdí s námi na
závody, moc to pro nás znamená. 9. 6. jedeme na poslední závody této
sezóny do Olomouce, tak nám držte pěsti.
Eunika Rucká, Dis.

MLADÍ HASIČI MAJÍ ZA SEBOU DALŠÍ
ZÁVODY
V sobotu 5. května jsme jeli s dětmi do Frýdlantu na jejich letošní druhé
závody. Většina dětí byla na těchto závodech úplně poprvé, a dokonce
jsme měli i tři děti půjčené z mladších žáků. Naším cílem tedy tentokrát
nebylo dobré umístění, ale hlavně si vše pořádně odzkoušet a užít si
hezky slunečný den. Naše družstvo bylo věkově jedno z nejmladších,
proto jsme měli oproti větším, rychlejším a zkušenějším družstvům
nevýhodu. Dětem to ale nevadilo, byla výborná nálada a celý den
krásné počasí, a proto jsme i tak odjížděli šťastní.
Nicole Rolantová, vedoucí družstva starších žáků SDH Vratislavice
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BEACH KEMP – ITÁLIE 2018
ZLATO PRO PLAVKYNI Z VRATISLAVIC
Vratislavická dálková plavkyně Markéta Pechová získala i přes svůj
handicap na začátku května na třetím ročníku závodu Námořní Míle
Kladno hned dva cenné kovy. Dvě námořní míle, tedy 3 704 m, uplavala
v čase 1:01:15,50 a díky skvělému výkonu se umístila na prvním místě
ve své kategorii a celkově třetí v ženách.
(red)

ZAČAL KONRAD CUP
První turnaj mixů 2018 proběhl v neděli 20. 5. za krásného počasí
a velké účasti 20 týmů. Další turnaje budou vždy po 14 dnech,
sobota muži, odpoledne ženy, neděle mixy. Více informací, fotek
a výsledků na www.beachvratislavice.cz.
Jan Kvapil

AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

Už posedmé pořádal náš školní beachvolejbalový klub začátkem května
beach kemp pro mládež a dospělé v italském Bibione Pineda. Velký
autobus pro 56 osob a několik osobních aut vyrazilo v pátek 4. května
večer do Itálie, kde na nás čekalo krásných 8 beach volejbalových hřišť
postavených na pláži hned u moře. Počasí se letos opravdu povedlo,
časté slunce, mírný vítr, teploty vzduchu nad 24° C, teplota moře kouzelných 21° C. Ideální podmínky. Trénovalo se dvakrát denně + ranní
výběh, kurty byly k dispozici k volnému hraní po celou dobu kempu.
Všechny naplánované tréninky a turnaje proběhly v krásné atmosféře.
Celkem se kempu zúčastnilo 79 lidí. Nabyté dovednosti zúročíme na
následujících turnajích ve Vratislavicích nebo i jinde v ČR či ve světě.
Nejdůležitějšími kameny úspěšného kempu jsou skvělí lidé, jak hráči,
tak trenéři Pája Müllerová a Jakub Kašík (míčovky a ml. žákyně), Martin
Votrubec (kadetky a st. žákyně), Jerry Tomáš German (ženy), Jan Kvapil
(muži, míčovky a ml. žákyně), šikovné kuchařky Zuzana Dlouhá a Iveta
Kominíková. Velké díky patří také ZŠ Vratislavice, která podporuje akce
beachvolejbalového klubu. Každý mládežnický účastník kempu dostal
zdarma vak na pláž se svým jménem a tričko zdarma jako památku.
Všichni jsme se zdraví, opálení a s novými dovednostmi a zkušenostmi
vrátili v neděli 13. května brzy ráno domů. Podrobnější info, fotky a videa
na www.beachvratislavice.cz

VRATISLAVICKÁ KVAPILOVÁ PÁTÁ
NA SVĚTOVÉM TURNAJI
Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vratislavická Michala Kvapilová společně s Kristýnou Kolocovou absolvovaly 3 světové beach volejbalové turnaje nejvyšší úrovně. V čínském
Xiamenu skončily na 9. místě, americký Huntington se moc nepovedl
(25. místo), ale brazilská Itapema ano, 5. místo je velkým úspěchem.
Jan Kvapil
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Foto: tým mladší
přípravky s trenéry
Stanislavem a Pavlem
Doleželovými

GYMNASTKY SBÍRAJÍ CENNÉ KOVY
I NA ORIENTAČNÍCH ZÁVODECH
V okresním kole orientačního závodu Medvědí stezka vybojovaly
12. května ve Vratislavicích gymnastky TJ Jiskra tři medaile (1. místo
D. Fechtnerová a L. Zelnáková, 2. místo T. Habelová a R. Nahodilová,
3. místo J. Lehner a K. Vaníčková). Poslední květnový víkend pak vyrazilo
9 dívek z Jiskry spolu s další téměř stovkou dětí z Libereckého kraje do
rekreačního areálu v Kytlici na krajské kolo tohoto klání. T. Brožová bojovala za Vratislavice sama, proto soutěžila v páru se závodníkem z LOKO I.
a v chlapecké kategorii st. žáci III získala bronzovou medaili. Dvojice
L. Zelenáková a P. Teimerová v kategorii dorostenek obsadily také 3.
místo. I ostatní vratislavické gymnastky se se zde umístily na vysokých
pozicích, proto všem srdečně gratulujeme! Fotogalerie ze závodu je na
www.vratislavicegym.rajce.idnes.cz
Lenka Počerová

PEŠÁN!
Permanentky na novou sezonu v prodeji od 14.5.

TYGRTYGR
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