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Hudební festival se skupinami ASPM, Houpací koně, Helemese a písničkářkou Stinkou, výběr
z ženské části české Slam poetry scény, gastronomie dle šlechtického rodu Lichnovských i silný
sociální rozměr, to vše nabízí zimní verze Hradeckého slunovratu. „Umožněme paní Hele
přijet na Hradecký slunovrat“.
S tímto mottem probíhá crowdfundingový projekt, organizovaný týmem festivalu Hradecký
slunovrat a Charitou Opava. Pokud se vše podaří a vyberou se peníze na elektrický invalidní
vozík, bude na něm moci
Hela Jombíková
přijet na
Winter Edition Hradeckého slunovratu
a mezi kapelami recitovat své básně ze sbírky
No tak mám diagnózu
.
Podpořit projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/projekty/pozveme-pani-helu-na-slunovra
t-na-novem-voziku/

Zimní verze Hradeckého slunovratu se již tradičně odehrává v listopadu v Hradci nad Moravicí.
Páteční program zajistí Slam poetry exhibice Woman Edition v historickém hradeckém kině
Orion. Představí se
Ellen
Makumbirofa
,
Lumi
,
Thea a Mária
.
Sobotní hudební festival se odehraje na místě pro Hradecký slunovrat typickém. Na zámku v
Hradci nad Moravicí. Program v krásné novogotické Velké dvoraně bude tradičně žánrově
pestrý. Diváci se mohou těšit na festivalově oblíbené Helemese, Houpací koně představí svou
skvělou desku
Desolation Peak
,
Stinka
přiveze šlapající kapelu a nové album
Neviňátko
a pravděpodobně největším tahákem večera bude vystoupení
Jana Spáleného
a velké sestavy
ASPM
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Jak už je tradicí i z letních programů, dobrá hudba bude samozřejmě opět doplněna i výborným
vínem a vybranou gastronomií. Historici velmi oceňují vzácně dochovanou rukopisnou
kuchařskou knihu používanou v domácnosti kněžny Eleonory Lichnovské z první poloviny 19.
století, a právě recepty z ní budou tvořit nabídku jídla v rámci sobotního festivalového veřera.
Zimní Hradecký slunovrat bývá často vyprodán a tak dodejme, že vstupenky jsou již k dispozici
v předprodejích, nebo se je můžete zakoupit na Startovači.
Chuť pomoci propojuje světy umění, sportu i gatronomie

Paní Hela se musí denně vyrovnávat s progresivní nemocí, jejíž vinou je stále častěji odkázána
na invalidní vozík. Jiní lidé se pod tíhou své nemoci hroutí, Helena Jombíková dálkově
vystudovala Soukromou střední školu podnikatelskou v Opavě a dokonce začala psát verše.
Její prvotinu pod názvem No tak mám diagnózu vydala Charita Opava v roce 2016.
Křehká paní Hela by ale potřebovala skládací vozík elektrický, který by se vešel do auta a díky
kterému by nebyla odkázaná na pomoc jiných. „Až budu jednou ležák, k čemuž asi bohužel
směřuji, pak už mi ten vozík nebude na nic. Teď si ho ještě můžu užít,“
vysvětluje naléhavost pořízení vozíku právě nyní, i když na něj od zdravotní pojišťovny ještě
nemá nárok.
Společný projekt je pokračováním dlouholeté spolupráce Charity Opava a Hradeckého
slunovratu.
„Kromě toho, že opavská Charita vyrábí pro tento festival většinu merchandisingu, otevírali
letošní šestý ročník na konci června svým stínovým divadlem klienti sociálně terapeutické dílny
Radost,“
říká ředitel Hradeckého slunovratu
Vašek Müller
.
K akci se již připojilo mnoho lidí, kteří si festival Hradecký slunovrat za šest let jeho existence
natolik oblíbili, že se stali jeho trvalými fanoušky a spolupracovníky. Svůj hraný a podepsaný
dres věnoval lídr českého národního basketbalového týmu a v současné době nejlépe placený
český sportovec
Tomáš Satoranský
, originální obraz „Iggy Pop“ poskytl muzikant a výtvarník
Jaromír Švejdík
alias Jaromír 99, frontman kapely Priessnitz a spoluautor komiksu Alois Nebel. Dres z

2/3

Zimní verze Hradeckého slunovratu ve znamení vozíku pro paní Helu
Napsal uživatel FOLKtime.cz
Úterý, 10 Září 2019 22:59

mistrovské sezóny věnoval klub
HC Oceláři Třinec
a tím seznam atraktivních odměn teprve začíná – na dárce čekají knihy fotografií
Můj svět
, podepsané
Jindřichem Štreitem
, speciální prohlídky raduňského zámku, degustace vín z vinařství Krásná hora, mnoho
gastropoukazů do podniků spolupracujících s gastrozónou HS, poukázky na masáže Wellness
centra Charity Opava a mnoho a mnoho dalších zajímavých, atraktivních i exkluzivních cen.
Hradecký slunovrat Winter Edition
,
8. - 9. 11. 2019, Hradec nad Moravicí
www.hradeckyslunovrat.cz
http://facebook.com/hradeckyslunovrat
https://www.facebook.com/events/523740978154587/
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/hradecky-slunovrat-winter-edition-2019/ymke/
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