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EUROTOPIA OBJEVILA NOVÉ TALENTY 

V pátek 29. listopadu 2013 proběhlo v opavském Obecním domě finálové kolo Pěvecké a 
výtvarné soutěže, kterou pořádá nestátní nezisková organizace EUROTOPIA Opava o.p.s. a 
která se konala za finanční podpory Statutárního města Opavy. Soutěž je určena pro žáky 
základních škol, speciálních základních škol a praktických základních škol a pro studenty 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V letošním roce se poprvé zúčastnily také 
nestátní neziskové organizace z celého Moravskoslezského kraje, které pracují s dětmi 
pocházejícími zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.  

Soutěžit o nejlepšího zpěváka nebo zpěvačku přijelo 31 dětí z šesti základních škol 
z Opavska a Vítkovska a jednoho komunitního centra v Orlové. Děti soutěžily ve čtyřech 
soutěžních kategoriích: 6 – 8 let, 9 – 11 let, 12 – 15 let a „malá pěvecká skupina do 8 členů“. 
Nejlepší zpěváky vybírala 4členná porota, v níž zasedli: Petr Bouček – ředitel ZUŠ Václava 
Kálika v Opavě, Milan Pelc – pedagog ZUŠ Václava Kálika v Opavě, Martin Lévay – terénní 
pracovník Magistrátu města Opavy a Judita Kachlová – vedoucí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Opavy. Vítězi 1. kategorie se stala Anna Mužíková ze ZŠ a gymnázia 
Vítkov, Isabella Štanclová rovněž ze ZŠ a gymnázia Vítkov a Bára Husárová ze ZŠ Opava, 
Dvořákovy sady. První tři příčky v 2. kategorii obsadili Adéla Gracová ze ZŠ Stěbořice, 
Markéta Marečková ze ZŠ Opava, Englišova a Vendula Pavlů ze ZŠ a gymnázia Vítkov. 
Kategorii nejstarších zpěváků pak ovládli dívky Lucie Stříbná ze ZŠ pro tělesně postižené 
v Opavě, Adéla Kalužová ze ZŠ a gymnázium Vítkov a Renata Kováčová rovněž ze  ZŠ a 
gymnázium Vítkov. Ve 4. kategorii „malá pěvecká skupina do 8 členů“ zvítězilo chlapecké 
duo Radim Sivák a Denis Kala ze ZŠ Vítkov, Nám. J. Zajíce. 

Do výtvarné soutěže, v níž děti malovaly na téma „Když zima klepe na dveře“ se 
přihlásilo 44 talentovaných výtvarníků z 5 základních škol z Opavska a Vítkováka a z 6 
nestátních neziskových organizací působících v Moravskoslezském kraji. Děti soutěžily 
v následujících třech soutěžních kategoriích: 6 – 8 let, 9 – 11 let a 12 – 15 let. Výtvarné práce 
hodnotila také 4členná odborná porota, jejímiž členy byli Lenka Přibylová – animátorka 
Opavské kulturní organizace, Lucie Rybová - koordinátora komunitního plánování Magistrátu 
města Opavy, Jana Fischerová - pracovnice AMT Centra v Opavě a Alena Peterková - 
koordinátorka NZDM Magnet - Elim Opava, o. s. Tři vítězné příčky v 1. soutěžní kategorii 
obsadili Roman Malík z Komunitního centra Armády spásy v Havířově – Šumbarku, Renata 
Slepčíková ze ZŠ Opava, Dvořákovy sady a Karolína Melichaříková ze ZŠ Velké Heraltice. 
Ve 2. kategorii se na prvních třech místech umístili Eliška Stejskalová ze ZŠ Opava, 
Šrámkova, Vanesa Breitkopfová rovněž ze ZŠ Opava, Šrámkova a Adam Daško z 
Komunitního centra Armády spásy v Havířově – Šumbarku. V kategorii nejstarších dětí 

mailto:hana.sobkova@eurotopia.cz


EUROTOPIA Opava o.p.s. 
Zacpalova 27, Opava, 746 01  
IČO : 258 52 345  
DIČ : CZ2585234                                 
  

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. č.ú. 163787899/0300, e-mail : opava @ eurotopia.cz, 
hana.sobkova@eurotopia.cz, tel: 608 883 618, 774 883 619 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 112 

 

zvítězili Eliška Kosmálová ze ZŠ Opava, Šrámkova, Patricie Daříčková ze ZŠ Opava, 
Šrámkova a Petr Parčí z Komunitního centra Armády spásy v Havířově – Šumbarku.  

Všem vítězům velice gratulujeme. Porotci i diváci nešetřili chválou jak zpěváků tak 
výtvarníků. Pro řadu z nich se jednalo o zcela první veřejné vystoupení, které bývá vždy 
spojeno s nervozitou, se kterou se však všichni statečně poprali. Pro přítomné nejen z řad 
soutěžících, ale také návštěvníky celé akce byl připraven bohatý doprovodný program, během 
kterého vystoupil taneční soubor BACHTALE ČHAVORE působící pod pořádající 
organizací EUROTOPIA Opava o.p.s., taneční soubor ze ZŠ Vítkov, Nám. J. Zajíce a 
taneční soubor CIKNE JILORE z ostravské nestátní neziskové organizace Vzájemné soužití 
o.s. Soutěžním dopolednem účastníky provázela moderátorka Katarina Dubělčíková. Odměny 
pro soutěžící věnovaly firmy Abel – Computer s.r.o., Optys, spol. s.r.o. a Regionální rada 
Moravskoslezsko, Lanex a.s., SVUS Pharma a.s., OSTROJ a.s. a Plynoservis Marian 
Hartmann. 
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