
 

                                                                                                     
 

 
 
 

Děti zpívaly a malovaly s EUROTOPIÍ 
 

Ve středu 30. listopadu proběhlo ve Sněmovním 
sále Minoritského kláštera finále Pěvecké 
a výtvarné soutěže pro žáky základních škol 
a odpovídajících ročníků gymnázií z Opavska 
a Vítkovska, kterou pořádala nestátní nezisková 
organizace EUROTOPIA Opava o.p.s. Záměrem 
celé akce bylo vyhledávání dětských talentů 
a jejich podpora a možnost zprostředkovat 
veřejnosti kulturní aktivity a také kulturu 
romské menšiny. Soutěží plnou dětských 
talentů provázela diváky Eva Stupňová 
a přítomné na úvod přivítala 1.náměstkyně 
primátora Pavla Brady. Celý program pak 

zpestřila vystoupení dvou tanečních souborů romských tanců ČHAVORE KAMORESTAR a BACHTALE 
ČHAVORE,  které  působí v rámci činnosti pořadatele soutěže EUROTOPIE Opava o.p.s.  Děti, které 
se zúčastnily obou soutěží, předvedly inspirativní výkony, hosté mohli zhlédnout krásné výtvarné 
práce a mohutným potleskem odměňovali a povzbuzovali všechny pěvecké výkony.  

V pěvecké soutěži se představilo celkem 36 talentovaných zpěváků z 9 škol ve čtyřech soutěžních 
kategoriích – 1. až 3. ročník, 4. až 6. ročník, 7. až 9. ročník a malá pěvecká skupina do osmi členů. 
Vybrat ty nejlepší z nejlepších pak bylo úkolem poroty, jejíž členy byli Petr Bouček – ředitel ZUŠ 
Václava Kálika v Opavě, Milan Pelc – pedagog ZUŠ Václava Kálika v Opavě, Petra Vlačuhová – 
romská poradkyně, Magistrát města Opavy, Lucie Šimečková – Pedagogicko-psychologická poradna 
Opava. První tři místa v rámci kategorie 1. až 3. ročník si vybojovali první Markéta Marečková ze ZŠ 
Opava, Englišova, druhá Eliška Celtová rovněž ze ZŠ Opava, Englišova a třetí Kryštof Wojnarowský 
ze ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce.  

Vítězi kategorie 4. až 6. ročník se stal první Jaroslav Kala ze ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce, druhá Klára 
Kubesová ze ZŠ Vítkov, Komenského a třetí Lenka Vavřínková ze ZŠ pro tělesně postižené Opava. 
Kategorii 7. až 9. ročník pak vyhráli první Miroslav Macáš ze ZŠ Vítkov, Komenského, druhá Sára 
Kalová ze ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce a třetí Lucie Stříbná ze ZŠ pro tělesně postižené Opava. 
V poslední kategorii „malá pěvecká skupina do osmi členů“ se na prvním místě umístila pěvecká 
skupina ze ZŠ pro tělesně postižené Opava ve složení Kateřina Juchelková, Lenka Vavřínková, Jakub 
Kalinowský, Lucie Stříbná, jana Staroštíková, Zdeněk Pavelek a Libuše Ondráčkova, která porotu 
okouzlila písní „Nám se stalo něco překrásného“. 

V rámci výtvarné soutěže, která probíhala ve třech kategoriích – 1. až 3. ročník, 4. až 6. ročník 
7. až 9. ročník – o titul nejlepšího výtvarníka bojovalo celkem 48 dětí z 12 škol Opavska a Vítkovska. 



 

Tato soutěž se konala na téma "MĚSTO/VESNICE OČIMA DĚTÍ". Výtvarné práce hodnotila čtyř-
členná porota, v níž zasedli Daniel Klose – pedagog SŠ průmyslová a umělecká Opava, Monika 
Macháčová – koordinátorka komunitního plánování, Magistrát města Opavy, Renáta Prokešová 
z Fondu ohrožených dětí, Gabriela Mathiasová – členka Rady Statutárního města Opavy.  

Soutěžní práce byly v průběhu pěvecké soutěže vystaveny v prostorách Minoritského sálu, kde je 
mohli zhlédnout také návštěvníci soutěže. Jako nejlepší pak byli odměnění v rámci kategorie 1. až 
3. ročník první Gabriela Losertová ze ZŠ Dolní Životice, druhá Yasmine Sassi ze ZŠ pro tělesně 
postižené Opava a třetí Andreas Vucák ze ZŠ Velké Heraltice. Nejúspěšnějšími umělci v kategorii 
4. až 7. ročník se stali první Anna Skřontová ze ZŠ Litultovice, druhý Patrik Holuša ze ZŠ Opava, 
Mařádkova a třetí Marek Hanuš ze ZŠ Vítkov, Komenského. Jako vítězi poslední kategorie 7. až 
9. ročník  byli porotou zvoleni první Michaela Prášilová ze ZŠ Opava – Kylešovice, druhý Michal 
Freisler ze ZŠ Bohuslavice a třetí Aron Giňa ze ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce. 

Výhercům obaou soutěží gratulujeme a již se těšíme na další ročník, který se uskuteční na podzim 
roku 2012. 

Soutěž se konala za finanční podpory Statutárního města Opavy a Ministerstva kultury ČR. Odměny 
pro soutěžící  věnovaly firmy Abel – Computer s.r.o., Optys, spol. s.r.o., a Regionální rada 
Moravskoslezsko. 


