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Ostrava zpívá gospel
zahajuje zkoušky
i předprodej vstupenek
Ostrava – Pěvecký sbor Ostrava zpívá gospel,
který se dal poprvé dohromady v roce 2013, za-
hájil tento týden devátý rok své existence. Ama-
térský gospelový sbor bude letos tvořit 110 zpě-
váků z Ostravy a okolí, kteří se do projektu při-
hlásili. V pondělí 7. listopaduměli první zkoušku
a během následujících čtyř týdnů budou společně
nacvičovat program koncertů, se kterým se před-
staví veřejnosti v sobotu 3. prosince v 18 hodin
a v neděli 4. prosince od 15 a od 18 hodin v evan-
gelickém Kristově kostele (tzv. červeném) vMo-
ravské Ostravě.
Předprodej vstupenek na koncerty bude zahá-

jen v pátek 11. listopadu v 8 hodin v síti OSTRA-
VAINFO!!!, a to jak on-line, tak ve všech jejích ka-
menných pobočkách. Ceny vstupenek budou 250
a 150 korun pro děti do 15 let a držitele průkazů
ZTP, ZTP/P. Další informace jsou dostupné na
www.ozg.cz a na facebookové stránce Ostrava
zpívá gospel. (tz)

Vychází Literárnímapa
Ostravy a Literární slovník
Ostrava – Dvouletá badatelská činnost v rámci
projektu Literární paměť regionu 1918–2018
vstupuje do závěrečné fáze. Literární historici
z Katedry české literatury a literární vědy FF Ost-
ravské univerzity nyní mohou širokému publiku
představit výsledky své práce. Prezentace Lite-
rární mapy Ostravy a Literárního slovníku seve-
rovýchodní Moravy a českého Slezska (1918-2018)
se bude konat v pátek 11. listopadu od 17.30 hodin
v Univerzitním obchodě a knihkupectví Ostrav-
ské univerzity v ulici Mlýnská 5.
„Mapa i slovník potvrzují, ale i nově odhalují,

s čím jsme se v průběhu sta let prostřednictvím
knih ztotožňovali sami, jak nás viděli a zapama-
tovali si ti, kdo přicházejí odjinud a píší,“ předsta-
vuje ředitelka projektu IvaMálková hlavní výstu-
py, které cílí zejména na studenty i na laickou ve-
řejnost. Jsou přístupné každému, koho zajímá
paměť a povahaměsta i jednotlivýchmíst regio-
nu tak, jak je zachycují příběhy v románech a po-
vídkách, obrazy básní a esejů. (tz)

STAŇ SE 
FANOUŠKEM
našeho Deníku na Facebooku!

Moravskoslezský
deník

www.facebook.com/
msdenik.cz

Překvapení! Svatomartinské
hodování v Ostravě bude
ve vojenském duchu
Pokračování ze strany 1
Do uší bude příchozím znít

hudba skupiny Lucrezia
Borgia inspirovaná středo-
věkýmimotivy, spousta jiné
muziky a k vidění bude i di-
vadelní umění včetně šer-
mířských představení z dílny
skupiny historického šermu
Viator či Divadla bez střechy,
které participovalo na natá-
čení velkofilmu Jan Žižka.
„Pro nejmenší návštěvníky

bude připraven historický
kolotoč, loutkové divadlo
a přijdou i klauni,“ popisuje
program Ludmila Kadrnková.
Na střelnici si budemožné
zastřílet. Oslavy vyvrcholí
v 16 hodin příjezdem svatého
Martina na bílém koni, dojde
i na požehnání knězem. Pro-
gram potrvá do 20 hodin.
Komu by páteční termín

nevyhovoval, může se zú-
častnit obdobnémenší akce
v sobotu, rovněž od 11.11 ho-
din, a to před zámkem
v Klimkovicích. K dostání
budou svatomartinská
amladá vína z jižní Moravy
i svatomartinskémenu od
Feldů. Vstup na obě akce je
zdarma, zpoplatněn bude
stánkový prodej.

SVATOMARTINSKÁ
MENU
VE FRÝDKU-MÍSTKU
Křupavá kůrčička, rozpadající
semasíčko, k tomu šťavnaté
zelíčko a samozřejmě i nej-
lepší mladé vínečko… Tak
zvou z Turistického infor-
mačního centra Frýdek-
-Místek na svatomartinské
hody. „Můžete si vychutnat
svatomartinskou husu a při-
ťuknout si vybranými svato-
martinskými víny ve více
podnicích,“ upozorňuje au-
torka seznamu těchto akcí
Martina Talavašková. Taj-
ným tipem je podle ní Krčma
Středověk, kteráměla tyto

speciality v loňském roce
vyhlášené jako nejchutnější.
Letos je nabízí od čtvrtka
10. do soboty 19. listopadu.
Svatomartinské hody již mají
v Restauraci a penzionu
U Křivého psa, a to od pon-
dělí 6. listopadu do vyprodá-
ní zásob. Restaurace UMámy
je avizuje od pátku 11. do ne-
děle 13. listopadu, restaurace
U Kurtů do čtvrtka 17. listo-
padu a Kozlovna Na Špici až
do neděle 20. listopadu.
„Probíhají také v Řízkárně
Veranda, Restauraci a pivnici
Jadran, Hospůdce U Toma,
Penzionu Hrad až do neděle
13. listopadu,“ popisuje Tala-
vašková. Familypark na
Olešné servíruje Svatomar-
tinskémenu dokonce od zá-
věru října, v nabídce homá
do neděle 27. listopadu.

SVATOMARTINSKÁ
VINNÁ STEZKA
Oslavy svátku svatéhoMar-
tina a Svatomartinských vín
budou letos v Opavě rozpro-
střeny do dvou dnů, a to 11. a
12. listopadu. Hlavní program
oslav se uskuteční v pátek 11.

listopadu v 11 hodin a 11mi-
nut, kdy z věže Hlásky zazní
slavnostní fanfára. Ve stej-
nou dobu se začnou na Hor-
ním náměstí prodávat Sva-
tomartinská vína, nebudou
chybět pochutiny z husy ne-
bo opékané sele a další dob-
roty. Odpoledne bude patřit
průvodu, kterému bude opět
vévodit svatý Martin na bí-
lém koni se svou družinou.
Průvod vyjde v 15.30 hodin
od Obecního domu amůže se
ho zúčastnit i veřejnost.
Na páteční slavnosti navá-

že v sobotu 12. listopadu
Svatomartinská vinná stez-
ka, během které semohou
zájemci projít podzimní
Opavou a ochutnávat přitom
desítky druhů Svatomartin-
ských amladých vín na ně-
kolika stanovištích. Stezka
začne v 16 hodin a letos je do
ní zapojeno 13 provozoven.

SVATÝMARTIN SE VRACÍ
DOKRNOVA
I DO BOHUŠOVA
Po přestávce vynucené covi-
dem se opět vrací svatomar-
tinská tradice a husí po-

choutky do restaurací. Na
Osoblažce v sobotu 12. listo-
padu vyrazí parní vlak na
Svatomartinské hody do Bo-
hušova. Krnovanémohou
v neděli 13. listopadu v 11
hodin zase vyhlížet příjezd
sv. Martina na koni. Parní
vlak na úzkokolejku
Osoblažku vyrazí z Třemešné
v 9.45 hodin a za hodinu za-
staví v Bohušově. Tam se
v rekreačním areálu penzio-
nu Pod duby chystají nejen
husí stehna se zelím a husí
játra, ale také dančí guláš
a zabijačkové speciality.
Svatomartinský vlak odjíždí
z Bohušova v 15.20 hodin.
Krnované se opětmohou

potěšit příběhem římského
vojáka sv. Martina, který při-
jede na koni k farnímu kos-
telu v neděli 13. listopadu po
11. hodině. Poutní mše začne
v 10 hodin. Zájemci se budou
moci podívat do věže kostela
sv. Martina. Nezapomene se
ani na tělesný požitek:
ochutnávku svatomartin-
ského vína a tradiční perníč-
ky.
Ilustrační foto: Stará Kuželna

Křesla proMagnolii dopřejí pohodlí a projížďky
Domov Magnolie je tu pro
seniory, kteří trpí nějakým
typem demence a mají
sníženou soběstačnost.
Cílem projektu přihláše-
ného do programu ČSOB

přihláše-
ČSOB

přihláše-

pomáhá regionům v Mo-
ravskoslezském kraji je
umožnit seniorům pohyb
a kontakt s rodinou i oko-
lím díky novým poloho-
vacím křeslům.

P
rávě startuje
podzimní vlna
programu ČSOB
pomáhá regio-
nům. Letos na ja-

ře se díky němu podařilo vy-
brat rekordních bezmála pět
milionů korun a teď je šance
společně opět ukázat, že
nejsme ke svému okolí lhos-
tejní. „Považujeme za své
poslání probouzet a podpo-
rovat v lidech filantropii
a projekt ČSOB pomáhá re-
gionům je důkazem toho, že
se nám to skutečně daří,“ ří-
ká Petr Hutla, vrchní ředitel
a člen představenstva ČSOB.
„Je úžasné pozorovat, jak

i zdánlivémalé věci a aktivi-
ty, které ovlivňují život jedné
konkrétní skupiny, získávají
obrovskou podporu a lidé je
dokáží ocenit. Věřím, že spo-
lečně podpoříme řadu smys-
luplných projektů.“
Každému z patnácti regio-

nů České republiky ČSOB le-
tos věnuje 160 000 Kč, cel-
kem tak daruje 2 400 000 Kč.
Do rozhodování, který pro-
jekt podporu získá, se vedle

odborné porotymůže zapojit
každý z nás. Uchazeče o „di-
vokou kartu“ od veřejnosti
teď postupně představujeme
na stránkách Deníku.

POHODLÍ PRO SENIORY
Alzheimerova, stařecká,
vaskulární a další typy de-
mencí jsou důvodem, proč
řada seniorů trpí sníženou
soběstačností, nebo ji úplně
ztratí.DomovMagnolie

v Ostravě se snaží právě tyto
pacienty podporovat, zacho-
vat jejich soběstačnost co
nejdelší možnou dobu
a udržovat jejich kontakty
s rodinou i okolím.
„Nákupem nových poloho-

vacích křesel chceme našim
klientům dopřát pohodlí
a projížďky venku,“ říká Lucie
Humpolíková z Domova
Magnolie s tím, že vybavení
pomůže duševně i tělesně

postiženým seniorům. „Stá-
vající polohovací křesla jsou
už opotřebená, jejich kolečka
nejsou uzpůsobená jízdě ven-
ku a při delším sezení křesla
nejsou komfortní,“ dodává.

PODPOŘTE
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKT
O tom, kdo získá „divokou
kartu“, můžete rozhodnout
právě teď i vy. Navštivte web
www.csobpomaharegio-
num.cz a dejte svůj hlas
projektu, který vám připadá
nejzajímavější.Hlasování
končí o půlnoci z 24. na
25. listopad.

Vítěz hlasování se spolu
s dalšími čtyřmi projekty
v každém kraji pokusí získat
co největší finanční pomoc.
Výše příspěvku od banky se
bude odvíjet od toho, jak
úspěšní budou žadatelé při
výběru peněz od individuál-
ních dárců, a to podle pravidla
„čím více vyberete od veřej-
nosti, tím vyšší dar získáte“.
Veřejnost budemoci projekty
finančně podpořit do půlnoci
ze 6. na 7. leden 2023.

Banka do každého regionu
pošle 160 000 Kč. Nejúspěš-
nější projekt přitom od ní
dostane 50 000 Kč, na konta
dalších čtyř projektů popu-
tuje 40 000 Kč, 35 000 Kč,
25 000 a 10 000 Kč.

O programu
P15 regionů
P75 podpořených
projektů

P5 projektů v každém
regionu – 4 vybere
odborná porota, pátý
dostane divokou kartu
od veřejnosti

Pnejúspěšnější projekt
od ČSOB dostane
50 000 Kč, na konta
dalšíchčtyř projektů
poputuje 40 000 Kč,
35 000Kč, 25 000 Kč
a 10 000 Kč.

1. DIVOKÁKARTA: Projekt DomovaMagnolie.
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