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pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
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Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou
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463 11 Liberec 30

tel.: 482 428 810-811
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz

web: www.vratislavice.cz
Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156
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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
hned v úvodu bych se s Vámi rád podělil 
o jednu velmi pozitivní zprávu. Podařilo se nám 
získat dotaci ve výši téměř 59 milionů korun, kterou 
bude možné čerpat na výstavbu plánovaného 
spolkového a komunitního centra, kde najde nové 
prostory vratislavická knihovna. Centrum vznikne 
přestavbou budovy bývalé fary nad Kulturním 
centrem VRATISLAVICE 101010. Dotace z velké 
části pokryje plánované náklady na realizaci objektu, 
kde bude mít zázemí kromě knihovny také mateřské centrum, sociální poradenství a místní 
spolky či sdružení. Jsem rád, že projekt, na kterém mnoho měsíců usilovně pracujeme, 
nabírá konkrétní obrysy. 

Protože si uvědomujeme, že je situace s parkováním zvlášť na sídlištích komplikovaná, a to 
nejen v zimních měsících, připravujeme rozšíření parkovacích ploch. Konkrétně se jedná 
o nové parkovací plochy ze zatravňovacích rohoží v ul. Dlážděná, Dřevařská a Náhorní. 
Zde by mělo vzniknout 15 nových míst a předpokládaný termín zahájení realizace je červen 
2019. Dále připravujeme nové projekty parkovacích ploch v ul. Zámecký Vrch a ul. Náhorní. 
Zde se jedná o 22 nových parkovacích ploch, přičemž předpokládaný termín, kdy bude 
realizace spuštěna, odhadujeme na polovinu příštího roku.

V polovině ledna se ve Vratislavicích konala velká sportovní událost. Zámecký park 
a přilehlé okolí se staly dějištěm zimní podoby oblíbeného překážkového závoru 
SPARTAN RACE. O jak výjimečnou sportovní událost se jedná, naznačují statistiky 
závodu. Celkový počet závodníků činil 1830 mužů, 718 žen a 440 dětí z celkem 
20 zemí světa (mimo jiné z USA, Ruska, Argentiny nebo Mexika). Nejstaršímu 
závodníkovi bylo úctyhodných 68 let. Těší nás, že jsme mohli ukázat naše krásné 
Vratislavice tolika sportovcům z různých koutů zeměkoule.

Poslední lednovou sobotu se ale uskutečnil také náš tradiční lyžařský závod Vratislavické 
ski. Ten se konal po dvouleté pauze, která byla způsobena nedostatkem sněhu v minulých 
letech. Na start závodu se postavily více než dvě desítky rekreačních lyžařů od dětí až po 
seniory. Soutěžilo se klasickou běžeckou technikou na trati dlouhé 8 km (ženy) a 10 km 
(muži). Všem účastníkům i organizátorům závodu bych chtěl tímto poděkovat.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 20. února     
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 20. března a 17. dubna.

Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální 
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 18. února    
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 18. března a 15 dubna.

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit 
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním 
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám ten-
tokrát budou k dispozici v pondělí 18. února od 9:00 
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou 18. března a 29. dubna. Více infor-
mací naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii? 
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“ 
a kontaktem na Vás až do 25. února 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 4. díl vlastivědné knihy 
o Vratislavicích nad Nisou autorů Marka Řeháčka a Petra Ferdyše 
Poldy. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat 
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 
Mikinu z kolekce I LOVE VRATISLAVICE, o kterou jsme soutěžili 
v lednu, vyhrává paní Lucie Hodačová, gratulujeme! 

(red)

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

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.

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

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL 

vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., 

Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT 
PRO VRATISLAVICE

 
Starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ASISTENTKA STAROSTY
Bližší informace najdete na 

http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista, 
na telefonním čísle 482 428 810 nebo 

na vratislavice@vratislavice.cz

Zasedání zastupitelstva se koná 13. února 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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Protože ve Vratislavicích doposud scházel 
multifunkční prostor, který by sloužil 
k setkávání různých zájmových skupin a kam 
by bylo možné přestěhovat knihovnu, jejíž 
současné umístění je naprosto nevyhovující, 
několik let jsme intenzivně usilovali o to, 
abychom takové centrum mohli vybudovat. 
V roce 2016 jsme proto odkoupili od církve 
budovu nad Kulturním centrem VRATISLA- 
VICE 101010, kterou chceme na nové 
spolkové a komunitní centrum přestavět. 
Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme na 
jeho výstavbu nyní získali dotaci ve výši 
58 703 494,- Kč, která by měla pokrýt až 
90 % plánovaných nákladů. 

ZÍSKALI JSME
DOTACI NA SPOLKOVÉ CENTRUM
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Historickému objektu vrátíme původní vzhled, 
a navíc zde postavíme moderní přístavbu. Své 
místo tady kromě knihovny bude mít také mateřské 
centrum, sociální poradenství nebo zázemí pro 
různé spolky. V objektu knihovny zároveň plánu-
jeme vybudovat variabilní prostor pro sedmdesát 
lidí, kde bude možné pořádat například konference 
nebo tematické audiovizuální přednášky. To vše se 
bude nacházet v sousedství zámeckého parku, le-
soparku a v blízkosti základní školy. Stavební práce 
budou zahájeny ještě letos a předpokládáme, že 
výstavba potrvá nejdéle dva roky.

Vedení MO
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DĚTI SE V NOVÉ ŠKOLCE UŽ ZABYDLELY
Na začátku října loňského roku jsme otevřeli 
novou školku pro padesát dětí na Nové Rudě.
Unikátní budovu s minimem stěn a dveří, které 
by děti omezovaly, navrhl renomovaný liberecký 
architekt Petr Stolín a jeho spolupracovnice 
Alena Mičeková. Celý prostor je otevřený a děti 
zde mají maximální volnost pohybu. Uvnitř bu-
dovy jsou průhledy, otvory, lávky nebo přechody 
a vznikla tak neobvyklá školka, která dětem 
slouží jako jedna velká „prolézačka“.  
V aktuální fotoreportáži z interiérů nové stavby 
si můžete prohlédnout, jak se po více než čtvrt 
roce děti v nezvyklých prostorách zabydlely.
A že se o naší jedinečné školce už ví i daleko za 
hranicemi Vratislavic, dokazuje například první 
letošní vydání týdeníku Respekt, kde ji v kulturní 
rubrice Styl popisuje redaktorka Karolína Vrán-
ková. Objevila se i v řadě odborných časopisů, 
které se věnují architektuře, např. ERA21 
(06/2018) nebo INTRO (7) a také na mezi- 
národních webech představujících jedinečné 
architektonické a designové počiny 
www.archdaily.com nebo www.dezeen.com.

Vedení obce
Foto: Tomáš Malý
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VRATISLAVICE MAJÍ POPRVÉ VLASTNÍ 
POHLEDNICE

ODHALILI JSME VINÍKA 
ČERNÉ SKLÁDKY

Na konci ledna jsme nechali vytisknout vůbec první pohlednice Vrati-
slavic nad Nisou. K dispozici jsou čtyři různé varianty pohledů - letní 
fotografie vratislavických dominant, zimní záběry Vratislavic, fotografie 
zámeckého parku a výběr dominant na menším formátu. Všechny série 
nových pohlednic budou k dostání za 8,- a 10,- Kč ve vratislavickém 
i libereckém informačním centru, v Rodném domě F. Porsche, 
v budově úřadu ve Vratislavicích a ve vybraných trafikách.   

Mgr. Markéta Křečková,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Prostřednictvím facebookového profilu obce jsme v polovině prosince 
informovali veřejnost o černé skládce za lavičkou a kaštanem u Mojžíšo-
va pramene. Provedeným šetřením se nám podařilo odhalit viníka této 
skládky, který zbytečně zaměstnal pracovníky technického střediska 
jejím odklizením v době, kdy byli maximálně vytíženi zimní údržbou obce 
a hodláme z takového chování vyvodit důsledky. Chceme proto vyzvat 
občany, aby udržovali pořádek a v případě velkého objemu odpadu 
využívali bezplatných služeb sběrného dvora. 

Vedení obce

ODSTRANILI JSME SNÍH BRÁNÍCÍ 
V DOPRAVĚ
Abychom během zvýšeného sněhového spadu v polovině ledna 
umožnili plynulý a bezpečný provoz a parkování pro rezidenty, 
odstranili jsme ve třech lokalitách ve Vratislavicích mohutné 
sněhové mantinely, které se zde vytvořily nahrnutím sněhu během 
zimní údržby. Nejvážnější situace byla na silnicích u okálů v Donské 
ulici, na sídlišti Zámecký vrch v ulicích Vnitřní, Skloněná a Náhorní, 
a také Pod Rušičkou. V ulici U Sila od lékárny až k aleji jsme také 
odstranili sníh navezený podél chodníků.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Naši redakční schránku pravidelně plní maily upozorňující na opakovaný 
nešvar vratislavických pejskařů. Ano, opět jsme tu s tématem psích 
exkrementů. Také jste si donesli domů na podrážce „pozdrav“ od místních 
milovníků psů? Vaší oblíbenou disciplínou není slalom na chodníku mezi 
hromádkami různých konzistencí? Nejraději byste proto vyhlásili všem 
psům a jejich majitelům válku? Neblázněte, to není nutné! Vždyť k harmonii 
mezi chodci a chovateli stačí pouhé použití pytlíku, které navíc na úřadě 
rozdávají zdarma. Snad tento fakt pejskaře obměkčí a přestanou ignorovat 
výkaly svých mazlíčků. A ve Vratislavicích opět zavládne klid a mír…

(red)

A ZASE TI PEJSKAŘI…
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PŘIPRAVUJEME PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY NA PRÁZDNINY 2019

Příměstský tábor za podpory Městského obvodu Liberec – Vrati-
slavice nad Nisou se uskuteční i během letošního července a srpna. 
Vedení obce si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat 
dětem kvalitní náplň volného času v době letních prázdnin a snaží se 
také pomoci rodičům, kteří nemohou trávit s dětmi celé léto. 
Příměstský tábor bude jako v minulých letech určen výhradně pro děti, 
které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou. Těmto dětem 
bude přiznán příspěvek městského obvodu, který se pro letošek 
navýšil na 1200 Kč / dítě / turnus. Tábor bude určený pro děti ve věku 
od 6 – 15 let. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského 
tábora bude max. 25 dětí. Pro účastníky bude připraven program plný 
her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zajištěno bude i stra-
vování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního pitného režimu. 
Připravujeme celkem 7 turnusů příměstských táborů s různými 
tematickými náplněmi, a to v termínech 8. července – 23. srpna 2019 
(vždy pondělí až pátek).  V dalším vydání zpravodaje poskytneme 
bližší informace, způsob podání přihlášek a ceny jednotlivých turnusů. 
Informace budou k dispozici také na www.vratislavice.cz.

 Mgr. Markéta Křečková,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

PŘERUŠENÍ PROVOZU 
MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČERVENCI 
A SRPNU 2019

MŠ LÍSTEČEK 
v ul. Východní 29. 7. - 9. 8. 2019 Provoz bude 

zahájen 12. 8. 2019 
MŠ LÍSTEČEK 
v ul. Tanvaldská 8. 7. - 23. 8. 2019 Provoz bude 

zahájen 26. 8. 2019
MŠ LÍSTEČEK 
v ul. Poštovní 8. 7. - 23. 8. 2019 Provoz bude 

zahájen 26. 8. 2019
MŠ LÍSTEČEK 
v ul. Donská 8. 7. - 23. 8. 2019 Provoz bude 

zahájen 26. 8. 2019

MŠ SÍDLIŠTĚ 1. 7.  - 2. 8. 2019 Provoz bude 
zahájen 5. 8. 2019 

VŠECHNY VRATISLAVICKÉ MŠ 29. 7. - 2. 8. 2019
V případě dotazů či zájmu o náhradní prázdninový provoz 
(žádost o umístění dítěte do jiné MŠ) kontaktujte ředitelku školy, která 
zajišťuje náhradní prázdninový provoz nejpozději do 31. 5. 2019.

Mgr. Markéta Křečková, 
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

POMOC PRO DRAGU
Maminka tří malých dětí Draga Schwertnerová, která je původem 
z Vratislavic, přišla na Boží hod vánoční 2018 při tragické autone-
hodě o životního partnera a tatínka svých dětí Jakuba. Kromě bolestné 
ztráty nyní čelí i obavám, zda se rodině podaří udržet si střechu nad 
hlavou. Před nehodou všichni žili šťastně na okraji Dlouhého Mostu. 
Tatínek svépomocí postupně rekonstruoval dům, Draga, která je nyní 
na rodičovské dovolené, pracovala jako učitelka na základní škole, 
společně spláceli hypotéku. Protože jde o mimořádnou situaci, poskytli 
jsme rodině hmotnou pomoc. Chtěli bychom ale pomoci i tím, že o její 
tíživé situaci budeme informovat i další možné dárce, kteří by mohli po-
moci tomu, aby rodina nepřišla o střechu nad hlavou a milovaný domov. 
Vše potřebné naleznete zde 
www.nfpomoci.cz/project/pomoc-pro-dragu

Vedení obce

VSTUPOVAT NA JEZÍRKO V PARKU 
JE NEBEZPEČNÉ
V posledních týdnech jsme zaregistrovali, že si děti chodí hrát na led 
na jezírku v zámeckém parku. Chtěli bychom tímto důrazně upozor-
nit na fakt, že je to pro ně velice nebezpečné. Led na jezírku totiž 
není kvůli stále tekoucí vodě z chrliče pevný a dětem hrozí, že se do 
ledové vody snadno proboří. 

Vedení obce



Třetí lednovou sobotu hostily Vratislavice doposud největší sportovní 
událost v historii obce. V zámeckém parku a jeho okolí se uskutečnil 
mezinárodní běžecký překážkový závod Winter Spartan Sprint, kterého 
se zúčastnily téměř tři tisíce závodníků. Své síly si poměřilo 1830 mužů, 
718 žen a 440 dětí ze dvaceti zemí. Do Vratislavic zavítali borci z různých 
koutů Evropy, ale také například z Ruska, USA, Argentiny nebo Mexika. 
Nejdelší trasa závodu měřila zhruba 6,5 km a závodníci na ní museli 
zdolat 20 překážek. Že se jednalo o závod skutečně univerzální, dokládá 
také věk účastníků. Běžely ho i čtyřleté děti a nejstaršímu závodníkovi bylo 
68 let. Na přípravách a organizaci zimní části Spartana se podílelo více 
než sto pořadatelů.
Závod se běžel v několika výkonnostních a věkových kategoriích. Absolut-
ním vítězem elitní mužské kategorie se s časem 37:40 stal jedenatřiceti-
letý borec ze Slovenska Peter Žiška a ženskou kategorii vyhrála zkušená 
závodnice a dvojnásobná spartanská mistryně světa devětatřicetiletá 
Zuzana Kocumová z Liberce s časem 46:44. 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv Spartan Race

VRATISLAVICE 
WINTER SPARTAN 
SPRINT

Vratislavický zpravodajUDÁLOST
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC  – VRATISLAVICE NAD NISOU

si Vás dovolují pozvat na

9. reprezentační

pátek 22. 2. 2019 od 20:00
v Kulturním centru Vratislavice 101010

Hraje BIG´O´BAND a těšit se můžete 
na zajímavý doprovodný program. 

V průběhu večera budeme soutěžit o věcné ceny.

Cena vstupenky 200 Kč. Prodej vstupenek v síti www.evstupenka.cz 
a na Informačním centru. 

www.vratislavice.cz
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HUDEBNÍ POŘAD
V pondělí 7. ledna k nám přijelo trio úžasných hudebníků - Jiří Válek, 
Zdeněk Dočekal a Miloš Pohl. Připravili si čtyři různé programy pro 
všechny žáky naší školy. Díky vedení obce jsme měli možnost tato 
hudební představení shlédnout v Kulturním centru VRATISLAVICE 
101010. Ti nejmenší si mohli vyzkoušet i zpívání na pódiu. Děkujeme 
moc za příjemné dopoledne plné zpěvu. 

Mgr. Petra Brychová

V pátek 4. ledna si žáci 3. B přinesli do školy místo učebnic své oblíbené 
deskové a jiné stolní hry. Vzájemně se seznámili s jejich pravidly a procvičili 
si nejen postřeh, rychlost a herní strategii, ale také například finanční 
gramotnost či logický úsudek. Paní učitelka si pro děti připravila také turnaj 
v pexesu, jehož vítězem se stal Vojta Ježek, který ve finále porazil také 
velice dobrou Kristinu Marinovu. Děti si herní dopoledne užily a těší se na 
další neméně zajímavé školní aktivity.

Mgr. Jolana Hegedüsová

Dne 11. 1. 2019 proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka. 
Olympiády se zúčastnilo celkem šestnáct žáků. Na prvním místě se 
umístila Kateřina Hanusová z 8. B, na druhém místě Eliška Dittrichová 
z 8. A a na třetím místě Anna Horáková z 8. B. Výše zmíněné postupují 
do okresního kola. Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům gratuluji.

Mgr. Petra Urbanová

Přestože je lednové počasí, tak se žáci pátých tříd ZŠ Vratislavice 
nad Nisou ocitli křížem krážem v teplých zemích celého světa. Cestou 
po mapě je vedl průvodce Ing. Karel Štěpánek, který jim v rámci 
přírodovědy přiblížil utajená místa 25 zemí na naší planetě. Poslu- 
chači dychtivě vnímali jeho zážitky z cest během dvou let, kochali se 
fotografiemi z různých míst a také se dozvěděli kulturní zajímavosti 
jednotlivých zemí. Uvědomili si, že lidé na celém světě žijí odlišnými 
tradicemi, zvyky, vzhledem i typem krajiny. Některá místa jim naháněla 
strach, jiná je lákala svými monumentálními stavbami. Určitě v nich 
tato beseda zanechala nejen chuť, ale i zájem o vlastní cestování 
a poznávání. Závěrem si společně zahráli na neobvyklé hudební 
nástroje vydávající zvuky zvířat. Byl to nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Martina Horáková

CESTA KOLEM SVĚTA

OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Bohatá sněhová nadílka letošní zimy nenechala v klidu žádného lyžaře. 
Ne jinak to bylo i u nás v MŠ Sídliště. Dětí, které si chtějí lyžovačku 
užít, je již druhým rokem tolik, že odjíždíme do střediska Javorník po 
dva týdny. Chceme, aby se na všechny zájemce dostalo. V letošním 
roce si děti užívají počasí – dle slov instruktorů – jako v Alpách. 
Slunce, jasná obloha, upravené sjezdovky – co více si přát! Za těch 
pár dní na svahu se opravdu každý naučí potřebným základům či se 
zdokonalí v suverénní jízdě na vleku. Všichni dospělí odvádí skutečně 
záslužnou práci s nezbytným individuálním přístupem. Děkujeme! 
Závěr akce patří slavnostním okamžikům – předávání diplomů při 
celkovém nástupu a radost ze sladkého potěšení! Věříme, že si dny na 
sněhu všechny děti užívají!

Mgr. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště

HURÁÁÁ NA LYŽOVAČKU!

UČÍME SE HRAMI
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ÚNOR 
VE VRATISLAVICKÉ 
KNIHOVNĚ

Vážení a milí čtenáři,
14. února proběhne Mezinárodní den darování knih. International 
Book Giving Day probíhá po celém světě a jeho posláním je, jak 
název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti 
a má rozvíjet zájem dětí o knihy. Poprvé se tento den uskutečnil 
v roce 2012 a od té doby je pravidelně každý rok. Dejte knihu dítěti 
ve svém okolí, doneste knihu do čekárny či třeba věnujte knihy 
na dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, 
nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny. 
Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát. Darovat můžete knihu 
novou i použitou. Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu! 
Pokud se rozhodnete zapojit do této akce, můžete donést dětskou 
knihu, kterou chcete darovat do naší knihovny 14. února a my vše 
ostatní zařídíme. A kdo z dětských čtenářů by raději knížku dostal, 
ten ať přijde také.

Prevítovi, Roald Dahl - Pan a paní Prevítovi jsou ošklivá, protivná 
a hloupá dvojice, která si celý život provádí samé naschvály. Také 
rádi trápí zvířátka, vábí ptáčky na stromy namazané lepidlem a nutí 
své ochočené opičky provádět krkolomné kousky. Že nemají rádi 
děti, to se rozumí samo sebou – paní Prevítová na ně dokonce má 
zvláštní hůl! Už je opravdu načase, aby těmhletěm dvěma ohavům 
někdo dal pořádně na pamětnou... (knihu si můžete půjčit i jako 
audioknihu).

UPOZORŇUJEME NAŠE ČTENÁŘE NA UZAVŘENÍ 
KNIHOVNY BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN OD PONDĚLÍ 

4. 3. 2019 DO PÁTKU 8. 3. 2019. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

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

Výběr z nových knih: 
Karneval paměťových buněk, Karel Šíp - Oblíbený moderátor 
a bavič s nadhledem sobě vlastním představuje témata, která ho 
zajímají, o kterých debatuje se svými televizními hosty nebo jež 
vyplavila zákoutí jeho paměti. Dočtete se například, jaké geny zdědil 
po svém tatínkovi, jakou hodnotu má autogram nebo proč mu řidiči 
ukazují zdvižený prostředníček. Soubor myšlenek doplňuje několik 
písňových textů a také humorné ilustrace výtvarníka Jiřího Slívy.
Uchem jehly, Zbigniew Czendlik a jeho hosté - Kniha rozhovorů 
vychází z oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly. 
„Netradiční“ moderátor si zve již několik let na lanškrounskou faru 
hosty, kteří ve svém životě a ve své kariéře dosáhli významných 
úspěchů a jejichž životní zkušenosti mohou být inspirativním vzorem. 
Citlivě a s nadhledem kladené otázky postupně směřují k ducho-
vnímu rozměru lidského života, který každý ze zpovídaných hostů 
nachází překvapivě i jinde, než bychom čekali.
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AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY 
TURISTICKÉHO SPOLKU SENIORŮ 
Ačkoliv „zimní plán“ společných vycházek a výletů není 
u konce, již se připravujeme na letní sezonu. Jako první jsme 
připravili oblíbené autobusové zájezdy, které budou součástí 
letního plánu. Co tedy nabízíme? 

22. května 2019 
V prvé řadě bychom chtěli uskutečnit nezdařený zájezd do Hradce 
Králové a okolí. Zaměříme se především na pamětihodnosti tohoto 
krajského města, a to nejen historické, ale i z doby novější. 
Odpoledne pak navštívíme místa bitvy u Hradce Králové z doby 
Prusko – Rakouských válek ve druhé polovině 19. století. 
5. června 2019 
Náš druhý zájezd tentokrát zamíří za hranice do podhůří Jizerských 
hor v Polsku. Za cíle naší cesty jsme zvolili historická města Lubaň 
a Lvovek. Navštívíme hrad Czocha u Lesňanského jezera, kde si 
také prohlédneme zařízení přehrady. Zájezd zakončíme v půvabných 
lázních Svieradov, větší obdoby našich Hejnic a Libverdy. 
19. června 2019 
Při třetím zájezdu navštívíme Krkonoše. Prohlédneme si zajímavosti 
Jánských Lázní a okolí, kam zcela jistě patří procházka stezkou 
korunami stromů. 
3. až 5. září 2019 
Na závěr pak pojedeme na třídenní zájezd do jižních Čech, kde 
navštívíme Jindřichův Hradec, Novou Bystřici, Třeboň a Nové Hrady. 
Podle situace navštívíme i další zajímavá místa této oblasti. 
Nahlédneme také do rakouského Vitorázka. Ubytování máme 
zajištěno v penzionu U Tkadlen v Jindřichově Hradci. 

Zájezdy začínají vždy v 7:00 hod. u restaurace Svoboda ve Vrati-
slavicích nad Nisou. Předpokládané návraty kolem 19:00 hod. 
Objednávka a úhrada ceny (zálohy) bude zahájena 5. března 2019 
od 9:30 hod. v sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 
Cena u jednodenních zájezdů je 250,- Kč za osobu. U třídenního 
1250,- Kč za osobu.  

Antonín Ročňák

SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, který provozuje 
společnost SeneCura, byl ve Vratislavicích otevřen 9. ledna. Jeho celková 
kapacita je 148 lůžek a služby jsou určeny osobám nad 55 let. Domov 
disponuje jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním 
zařízením a TV. Všechny jsou vybaveny kvalitními polohovatelnými lůžky 
se speciálními matracemi, které kromě komfortu nabízí i účinnou prevenci 
komplikací způsobených dlouhodobým pobytem na lůžku. Samozřejmostí 
je zde bezbariérový přístup a prvky usnadňující orientaci. Ke vzájemnému 
setkávání klientů jsou k dispozici společenské místnosti na každém patře 
nebo kuchyně pro společné vaření. Klienti mohou trávit čas také na ven-
kovní terase, na niž vede přímý vstup z jídelny, nebo mohou relaxovat ve 
SPA místnosti se Snoezelen. Kromě toho SeniorCentrum nabízí bohatý 
výběr volnočasových aktivit a zprostředkovává i běžné služby, jako jsou 
kadeřník, pedikúra, dovoz osobních nákupů či masáže. Více informací 
o domově a o přihláškách naleznete na stránkách www.liberec.senecura.cz. 

(red)

VE VRATISLAVICÍCH SE OTEVŘEL 
NOVÝ DOMOV PRO SENIORY

JUBILANTI
PROSINEC 2018

70 let
Stanislava Kopecká   

Hana Tůmová 
Zdeňka Kloučková 

Karol Ollík
Jaroslav Hofrichter 
Jaroslava Hůzová 

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

75 let
Tomáš Cimrhanzl        

80 let 
Ján Galajda  

Vlasta Basarabová 
Marta Rydvalová  

13. 2. 2019 
ODJEZD 13:19

MHD Fügnerova č. 3, Horní Hanychov - Pilínkov
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

20. 2. 2019 
ODJEZD 13:00

MHD Fügnerova č. 18, Česká chalupa - koupaliště
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

27. 2. 2019 
SRAZ 13:00

Lidové sady, Liberecká výšina - Harcov
vedoucí pan Janků, náročnost 2

6. 3. 2019 
ODJEZD 12:30

ČD Liberec, Dlouhý Most - Liberec
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

Foto: SeneCura

Foto: SeneCura



Vratislavický zpravodaj ROZHOVOR

Kolik jste za svůj život navštívil zemí?
Na mé poslední cestě jich bylo čtyřicet dva. 
A před tím to byla celá Evropa převážně auto-
stopem.
Proč cestujete sám?
Na každé cestě jsem se pokaždé s něčím 
vyrovnával a potřeboval jsem být sám. A potře-
boval jsem být v pohybu, protože jsem nechtěl 
sedět v té toxické jámě nicnedělání. 
Co znamená slovo saudade v názvu Vaší 
přednášky?
To je krásné portugalské slovo, které zjed-
nodušeně znamená stesk. Ale ve skutečnosti 
je to hořkosladký melancholický pocit, kdy 
přemýšlíme nad někým nebo něčím nebo 
místem, které jsme někdy v minulosti střetli a už 
se pravděpodobně nikdy nevrátí. Ta samotná 
vzpomínka je strašně hezká, což v nás vyvolává 
šťastné pocity, které jsou ale hned zas zakalené 
tím, že se to už nikdy nevrátí. 
Teď jste krásně přeložil z portugalštiny. 
Jak jste na tom tedy s jazyky, které při 
cestování bezpochyby potřebujete?
Vždy jsem to bral jako hru. V každé zemi, ve 
které jsem byl déle než měsíc, jsem se učil 
jazyk. Mluvím tedy anglicky, francouzsky, španěl-

sky, trochu portugalsky, mám základy ruštiny 
 a učil jsem se i mandarínštinu a italštinu. 
Stala se některá ze zemí, které jste 
navštívil, Vaší srdcovou záležitostí? 
Ať už pro dobu, kterou jste tam strávil 
nebo kvůli zážitkům, které jste prožil?
Kolumbie, tečka! (smích)

Ke svým cestám jste si zvolil poměrně 
zvláštní dopravní prostředky. Proč?
Kolo, protože jsem neměl na benzín (smích) 
a kajak, protože jsem nechtěl být vnímán 
pouze jako cyklista. (smích)
Jak vůbec své cesty financujete?
Čistým nadšením a odhodláním. (smích) 
Tak to bylo hlavně v prvním roce. Když jsem 
odjížděl, měl jsem 140 euro a 51 dolarů. 
Druhý rok se mi povedlo pracovat za velmi 
slušné peníze v Kanadě, což mě vybavilo na 

Osmadvacetiletý cestovatel a dobrodruh Matěj Balga nasedl v říjnu 2014 
na kolo a vydal se směrem na východ. O třech letech, během kterých na kole 
nebo v kajaku projel dvaačtyřicet zemí a zažil nespočet dobrodružství, přijel 
22. ledna vyprávět do Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 

SAUDADE 
NA KOLE A V KAJAKU 
KOLEM SVĚTA

značnou dobu dopředu a nakoupil jsem si nové 
vybavení. Díky tomu novému vybavení jsem 
pak mohl zkoušet větší „blbosti“ jako například 
přeplutí Amazonky nebo moře na nafukovacím 
člunu atd. Díky tomu o mě pak už vědělo víc lidí 
a musím přiznat, že třetí rok už jsem se mohl 
spolehnout na cestování samotné. Prodal jsem 
nějaké články apod. 
Zkuste mi popsat Vaši poslední cestu. Jel 
jste celé tři roky a vůbec se nevrátil domů?
Ano. Jel jsem pořád na východ a po třech le-
tech jsem zjistil, že jsem na tom stejném místě. 
Měl jste nějaký itinerář?
Byl jsem „údajně“ nevyléčitelně nemocný 
a pořád se mi zdálo o Itálii, což bylo takové 
znamení, tak jsem nejdříve jel tam. Mým hlavním 
cílem bylo přijet do Jižní Koreje dát pusu své 
expřítelkyni, která by si to pak třeba mohla 
rozmyslet. (smích) Trvalo mi deset měsíců, 
než jsem se dostal do Koreje, a ona už tam 
samozřejmě nebyla. Rozhodl jsem se jet dál do 
té doby, než budu srovnaný s tím, že se budu 
moct vrátit. Vlastně jsem vůbec nechtěl nikam 
cestovat, jen jsem se strašně bál vrátit, a tak 
jsem jel pořád dál. 
Zažil jste během cesty nějaké nebezpečí, 
kdy jste se opravdu bál, že to nedopadne 
dobře?
Ano, asi sedmkrát jsem byl v situaci, kdy jsem 
mohl umřít. Když jsem podcenil přírodu a skoro 
umrzl nebo mi došla voda, když jsem se za 
bouřky potopil v Karibském moři, a pak hyste- 
ricky volal o pomoc. Nejhorším nebezpečím 
jsou samozřejmě lidi. Mezi Brazílií, Peru 
a Kolumbií jsem se nevědomky utábořil 
v překladišti drog, a to mě mohlo stát kulku 
v hlavě. Byl jsem totiž schovaný v chatrči, 
zatímco probíhala překládka. 
Máte nějakou radu pro lidi, kteří by chtěli 
zažít takové dobrodružství jako Vy?
Aby měli úplně stejné dobrodružství, musela 
by se s nimi rozejít přítelkyně, museli by 
onemocnět, museli by mít strašně málo 
peněz… (smích) Ale to nepřeju nikomu! Jestli 
jde jen o tu cestu, tak je to v zásadě jen o tom, 
vyrazit hned a nesnít o tom. Nikdy totiž není ten 
správný čas, vždycky se dá ještě na něco čekat. 
Nikdy není dost peněz a nikdy není člověk 
úplně připravený. Většina těch věcí se dá právě 
vyřešit až po cestě, protože člověk na to musí 
být soustředěný, tak to vyřeší mnohem snáz než 
tady, kde ho spousta věcí rozptyluje. 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv M. Balgy

14



1515

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE Vratislavický zpravodaj

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

Na tradiční dětský bál zveme všechny děti a rodiče. V odpoledni 
plném písniček a soutěží určitě vyhlásíme nejlepší masku, 
tak nezapomeňte děti hezky vyparádit. 
Kapacita je omezená, doporučujeme včasný nákup vstupenek.

PRO DĚTI: MAŠKARNÍ KARNEVAL

KONCERT: LENKA DUSILOVÁ - SÓLO

24. 2. od 14:30 hod.
Vstupné:   70 Kč

20. 2. od 19:30 hod.
Vstupné:   350 Kč v předprodeji 

400 Kč na místě

PŘEDNÁŠKA: LÉČENÍ SILOU PŘÍRODY 
– PRAGMATICKÝ PŘÍSTUP

SHOW: RADEK BAKALÁŘ - 
REVOLUTION OF MAGIC LIVE

UDG TOUR
29. 3. OD 20:00 HOD.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji / 330 Kč na místě

Zdravotní přednáška MUDr. Jany Všetičkové. Kapacita je 
omezená, doporučujeme včasný nákup vstupenek.

Neuvěřitelná magická show světového formátu. 
Pořádá: Radek Bakalář 

Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl.
Pořádá: Bedna klub

19. 2. od 18:00 hod.
Vstupné:   50 Kč

26. 2. od 19:30 hod.
Vstupné:   1. kategorie 349 Kč 

2. kategorie 299 Kč

14. 2. od 19:30 hod.
Vstupné:
1. kategorie 390 Kč v předprodeji 
2. kategorie 350 Kč v předprodeji
430 Kč na místě

DIVADLO: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 

Václav Vydra v hlavní roli komedie s kriminální příchutí.
Pořádá: Agentura Harlekýn.

Foto: Agentura Harlekýn

Foto: Bedna klub
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ROK 2018 
OČIMA VRATISLAVICKÝCH HASIČŮ
V minulém roce jsme měli 83 výjezdů. Šlo o 56 požárů, 5 tech-
nických zásahů, 15 planých poplachů, 2 cvičení, 2 pátrání a třikrát 
jednotka nevyjela. Největší požáry roku 2018 byly: třídírna odpadu 
v Proseči nad Nisou, lesní porost pod Ještědem, les mezi Raspena-
vou a Oldřichovem a farma Vysoká. Zúčastnili jsme se 2 taktických 
cvičení. V Jedličkově ústavu a v Liberecké nemocnici. Měli jsme 
i několik výcviků, např. záchrana ze zamrzlé přehrady, plnění hasícího 
vaku pod vrtulníkem, pohyb v neznámém a zakouřeném prostoru 
(polygon), záchrana pomocí motorového člunu na přehradě, výcvik 
v ohňovém kontejneru. Pravidelně se účastníme dětských dnů 
a pořádáme exkurze pro školy a příměstské tábory. Pomáhali jsme 
i na akci Jiskra pro Markétu a v neposlední řadě zaštiťujeme požární 
hlídky na různých akcích. Během roku i soutěžíme, a to TFA, Manhat-
tan, pohár primátora, Hasičská noc pod Ještědem a O předvánočního 
kapra. Závěrem děkujeme MO Liberec - Vratislavice nad Nisou za 
podporu a spolupráci.

Michal Stejskal, velitel JPO Vratislavice n/N

16. 1. – 28. 2.
Knihkupectví a antikvariát Fryč,
Pražská 14, Liberec 1

Přijďte na výstavu spolku AvantgArt
dokumentující záchranu technické
památky ve Vratislavicích n. N.

- fotografie dobrovolníků

- autentické předměty ze zaniklé továrny

- velkoformátové fotografie interiéru
  Zauhlovačky

- dobové fotografie areálu

- upomínkové předměty spolku
  AvantgArt

zauhlovacka.cz
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M

Y
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CY

CMY

K

zauhlovačka2_fryč_2019_fin.pdf   1   23.1.2019   9:51:10
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Závod v běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie se po dvou letech 
poslední lednovou sobotu uskutečnil netradičně na horní louce nad kou-
palištěm Sluníčko. Za opravdového zimního počasí dorazily dvě desítky 
závodníků, kteří se plni sportovního nadšení projeli zasněženou krajinou 
Vratislavic nad Nisou na tratích v délce od 200 metrů do 10 kilometrů. 
Ty byly opět precizně připraveny Vladimírem a Jakubem Trakalovými. 
Doprovodný závod ve sjezdu z kopce na čemkoliv bezkonkurenčně 
ovládly pirátské sáně! Následné vyhlášení výsledků v restauraci koupa- 
liště potvrdilo neopakovatelnou atmosféru závodu, který vlastně ani nebyl 
závodem. Děkujeme všem účastníkům a v případě příznivých sněhových 
podmínek se budeme těšit na další setkání v bílé stopě při Vratislavických 
SKI i v příštím roce.   

Lukáš Kajínek, 
vedoucí sportovních areálů

MAESTRO-MOTION VYRAZILO NA PRVNÍ SOUTĚŽ
Maestro-motion Liberec se 26. ledna jako tradičně zúčastnil soutěže 
O Stodůleckou růži, letos v silném zastoupení sedmi dětí. A jak jsme do-
padli? Musím říci, že byla velká konkurence, ale děti to vůbec nezastavi-
lo a bojovaly naprosto úžasně. Za děti elite duo z celkového počtu osmi 
dvojiček získali Jára Egrt a Kristýnka Egrtová krásné 1. místo. V kategorii 
junioři elite duo soutěžilo celkem dvanáct dvojic a naše Kristýnka 
Pavlatová a Kája Folprechtová obsadily skvělé 3. místo a Adélka 
Rozínková a Terezka Rampáčková 4. místo. V juniorech sólo elite 
soutěžila Natálka Novotná, která se probojovala až do semifinále. Všem 
tanečníkům chci poděkovat za jejich energii, a doufám, že letos se nám 
bude dařit stejně tak dobře jako na této soutěži. Čeká nás také několik 
vystoupení, kde nás můžete vidět, a to hned 1. 2. v Domě Kultury 
v Liberci nebo 22. 2. v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010.

Eunika Rucká, DiS

VRATISLAVICKÉ SKI 2019 
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AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ 

MŮŽETE SE HLÁSIT NA BEACH KEMP 
ITÁLIE 2019 

SVĚTOVÝ BEACHVOLEJBAL

TJ JISKRA VRATISLAVICE 

Naše děti z míčovek bojovaly na dalším turnaji v barevném minivolejbalu 
v Jablonci n. N. a všechny čtyři týmy si ho krásně užily. Turnaje se zúčast-
nilo na 200 dětí. Mladší žákyně v „šestkách“ (volejbal na velké standardní 
rozměry) znova postoupily mezi nejlepší čtyři týmy krajské soutěže. Finále, 
kde budeme bojovat o 3. místo, nás čeká 10. března v Kamenickém 
Šenově. Ve „čtyřkách“ (na menším hřišti hrají 4 hráčky) mají mladší žákyně 
v krajské soutěži jeden tým do 3. místa, druhý tým do 5. místa. Naše 
hráčky dostaly nové teplákové soupravy Adidas s logem Vratislavic n. N.
Starším žákyním se nepodařilo probojovat v krajském přeboru mezi 
4 nejlepší týmy. Na lednovém turnaji v Turnově prohrály až v kon-
covkách se silnými soupeři (Dukla Liberec „A“ a volejbalová ZŠ 
Ještědská). V Novém Boru budou 16. března hrát o konečné 
5. místo v soutěži. Více se jim daří v Českém poháru, kde po vyni-
kajících výkonech skončily ve 4. kole v Přerově na třetím místě ve 
své skupině. Při zápasu s domácími si po vítězství děvčata zasloužila 
potlesk přerovských fanoušků.

Jan Kvapil

TJ Jiskra Vratislavice je spolek sdružující několik sportovních oddílů. Přes 
tři sta našich členů sportuje v oddílech fotbalu, atletiky, gymnastiky, 
kulturistiky, zdravotního cvičení a nohejbalu. Většinu naší činnosti zaměřu-
jeme na práci s dětmi.  Předsedou spolku je Ing. Tomáš Nejdl a spolu 
s výkonným výborem dohlíží na celkový chod. Od letošního roku jsme 
byli nuceni přistoupit k navýšení příspěvků a to na 3000,- Kč za člena do 
65 let včetně a 600,- Kč za člena nad 65 roků z důvodu stále rostoucích 
režijních nákladů. Příspěvky je možno hradit buď přes účet, nebo hotově 
u pana Nejdla. Veškeré informace o placení příspěvků jsou také na našich 
stránkách https://tj-jiskra-vratislavice-spolek.webnode.cz . Do všech 
našich oddílů stále hledáme nové zájemce a také rádi uvítáme i trenéry 
fotbalových družstev. Pokud budete mít zájem, neváhejte nás navštívit, 
nebo nám zavolejte. Veškeré kontakty najdete na výše uvedených 
stránkách, nebo na www.facebook.com/tjjiskravratislavicefotbal.

Marek Hoffman

Na stránkách www.beachvratislavice.cz jsme spustili možnost přihlášení 
se na již 9. ročník beach volejbalového kempu. V termínu od 3. do 12. 
května 2019 pojedeme do vyzkoušené Pinedy v Bibione, kde bude opět 
k dispozici 8 kurtů přímo na pláži.  Kempu se může zúčastnit úplně každý, 
děti, mládež i dospělí, začátečníci i pokročilejší. 

Jan Kvapil

Míša Kvapilová a Míša Kubíčková si z prvního turnaje v roce 2019 odváží 
solidní 25. místo. Splnily svůj cíl, a to postup z kvalifikace, ale nepřidaly 
nic navíc. Dva páry Američanek, které potkaly ve skupině hlavní soutěže, 
byly tentokrát nad jejich síly. I když v druhém zápase jim chybělo taky 
trochu štěstíčka, prohrály až v tiebreaku 15:12. Nyní se v Praze pilně 
připravují na turnaj v Kambodži a Austrálii, kde by chtěly zase přidat více 
bodů do olympijské kvalifikace.  

Jan Kvapil
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Vratislavický zpravodaj TÉMA 3březen

P  cena v předprodeji  M  cena na místě

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu
vyhrazeny. Děti do 3 let mají vstup zdarma bez nároku na místo.

www.vratislavice101010.cz

CESTA VEDE  
DO TIBETU
Unikátní, mezinárodními cenami  
ověnčený dokument z roku 1954.  
ČSSR - Dokumentární - 60 min.
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MK SHOW
Charitativní talk show Martina Krause  
a jeho hostů. Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
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P  180 Kč  M  250 Kč

TATARÁK  
NA EX
Syrová stand-up comedy Milana Šteindlera  
a Vojty Záveského. Pořádá: Agentura Point.
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P  M  350 Kč

ŠIKANA A JEJÍ FORMY
Jak rozpoznat šikanu a jak jí čelit  
přednáší Eva Tesařová.
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P  60 Kč  M  110 KčPř
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KOBLÍŽEK  
NA CESTÁCH
Loutková pohádka Štěpánčina divadélka 
o tom, že pýcha předchází pád.
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P  M  50 Kč

HANK  
OCEÁN TOUR
Hank ze skupiny ATMO music vyráží 
na první sólo tour k albu Ocean.
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P  200 Kč M  250 Kč

HAMLETI 
Cesta do hlubin herecké duše s Petrem 
Čtvrtníčkem, Janou Plodkovou, Jakubem 
Žáčkem a dalšími.
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P  350 Kč  M  390 Kč
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ŽIVÉ ŽENY – 
NAROZENINOVÝ 
SPECIÁL
Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové. 
Pořádá: Databox s.r.o.
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P  M  390 Kč / sál, 280 Kč / balkon
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QUEENIE
Nejlepší revival Queen s největšími hity 
Queen. Pořádá: Kultura, z.s.Ko
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UDG  
20 LET TOUR
Narozeninové turné se speciálním hostem, 
Jakub Děkan a Band.
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P  280 Kč  M  330 Kč
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