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Děti si zatančily s EUROTOPIÍ 
 

Ve čtvrtek 23. května 2013 se Sněmovní sál Minoritského kláštera v Opavě proměnil v dějiště 

již tradiční kulturní akce. Dětské taneční soubory z různých koutů Moravskoslezského kraje 

se sjely do Opavy, aby ukázaly co v nich je a zúčastnily se 5. ročníku Taneční přehlídky 

pořádané opavskou organizací EUROTOPIA Opava o.p.s. Akci podpořilo Statutární město 

Opava a další sponzoři. Během několika hodinového tanečního „maratonu“ se divákům 

představilo 13 tanečních a gymnastických souborů. Na své si přišli jak milovníci tradičních, 

moderních či orientálních tanců, tak ti, kteří dávají přednost gymnastickým vystoupením.  

 

Své taneční umění ukázali Bachtale čhavore působící pod pořádající organizací 

EUROTOPIA, taneční soubor Romská děvčata ze ZŠ Vítkov na Náměstí J Zajíce, tanečníci 

z tanečního souboru Campanulos z Dětského domova v Melči a dva taneční soubory Bachtale 

čhave a Cikne jilore z Ostravy působící pod občanským sdružením Vzájemné soužití. Taneční 

přehlídka letos přilákala řadu nových souborů, které si ve čtvrtek odbyly svou premiéru před 

opavským publikem. Mezi nimi byli tanečníci a tanečnice z krnovské Armády spásy Kale 

čercheňa, opavské soubory Šneček ze ŠD při ZŠ pro tělesně postižené, dva taneční soubory ze 

ŠD Englišova Opava, ostravští Jekhetane z občanského sdružení Společně – Jekhetane a 

Pavučinářské kočičandy z Pavučiny, občanského sdružení DEN. Letos poprvé dorazily také 

taneční soubory Mixess z NZDM Tunnel ve Vítkově a bruntálští HD CREW z občanského 

sdružení LIGA. Kromě pestrých tanečních vystoupení se diváci mohli těšit na zajímavý 

doprovodný program. K vidění bylo pěvecké vystoupení Adély Tomanové z Gymnázia 

Vítkov a pěvecké vystoupení čtveřice děvčat z Dětského domova v Melči. Přehlídkou plnou 

dětských talentů provázela diváky moderátorka Marie Stuchlíková. Odměny pro soubory 

věnovaly firmy Abel – Computer s.r.o., Optys, spol. s.r.o., Statutární město Opava, 

Regionální rada Moravskoslezsko, Lanex a.s., SVUS Pharma a.s., OSTROJ a.s., audio systém 

zapůjčila Opavská kulturní organizace. 

 

Myšlenka umožnit tanečním skupinám, které nemají mnoho příležitostí veřejně se 

prezentovat, vystoupit a představit se světu, stála u zrodu této akce. Naším cílem bylo 

nabídnout dětem možnost zažít úspěch a podpořit tak nejen své sebevědomí, ale také vlastní 

aktivitu. 

 

Letošní ročník Taneční přehlídky vyvolal řadu pozitivních ohlasů ať už z řad účinkujících 

nebo diváků. I když byla pro vystupující velkým zážitkem již samotná přehlídka, největší 

radost měly děti nepochybně z odměn, které pro ně byly připraveny, a které si hrdě v závěru 

taneční přehlídky převzaly. EUROTOPIA si v letošním roce pro účastníky Taneční přehlídky 

připravila také malé překvapení v podobě speciálního ocenění. Pracovníci organizace 

EUROTOPIA vybraly ze zúčastněných souborů jeden, který dnes přesvědčil svým výkonem, 

jeho členové si odnesli dort s motivem Taneční přehlídky. Ocenění v letošním ročníku získal 

soubor HD CREW z Ligy o. s. v Bruntále.  
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Odměnou pro celý tým pracovníků, jenž se na přípravě a realizaci Taneční přehlídky podílel, 

byla především spokojenost dětí a diváků, kteří si společně celou akci užili. Už nyní se velice 

těšíme na příští rok, kdy se opět setkáme, tentokrát již na šestém ročníku Taneční přehlídky, 

který doufejme, bude stejně úspěšný a tvořivý jako ten letošní. 
 

                                 Lucie Valíková  

 

 


