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EUROTOPIA USPOŘÁDALA DALŠÍ ROČNÍK PĚVECKÉ A 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

 

Nestátní nezisková organizace EUROTOPIA Opava o.p.s. uspořádala již tradičně další ročník 
Pěvecké a výtvarné soutěže 2014. Finálové kolo proběhlo ve středu 26. listopadu 2014 
v krásných prostorách sálu Purkmistrů v Obecném domě v Opavě, a to díky záštitě 
Statutárního města Opavy. 
Soutěže se mohly zúčastnit děti ve věku 6-15 let nejen z Opavy, ale z celého 
Moravskoslezského kraje. Akce byla uspořádána hlavně pro nestátní neziskové organizace 
pracující s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (např. nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež), ale zapojily se tradičně i základní školy z Opavska, Vítkovska i Krnovska. 
Cílem této akce bylo umožnit dětem prezentovat svůj talent a zároveň podpořit vzájemnou 
toleranci mezi různými sociálními a etnickými skupinami. 
Letošní ročník soutěže byl specifický právě ve stále narůstajícím počtu přihlášených 
účastníků. Dohromady se soutěže zúčastnilo 120 dětí, konkrétně 85 zpěváků a 35 výtvarníků. 
Moderátorem celého dopoledne byl Lukáš Piwowarski. 
 
Kategorie pěvecké soutěže oproti loňskému roku zaznamenala obrovský zájem ze strany 
soutěžících, kdy se jich přihlásilo celkem 85. Pěvecká soutěž byla rozdělena do čtyř 
různých věkových kategorií: 6 – 8 let, 9 – 11 let, 12 – 15 let a „malá pěvecká skupina do 8 
členů“. 
Děti hodnotila odborná 5členná porota ve složení: Petr Bouček – ředitel ZUŠ Václava 
Kálika v Opavě, Milan Pelc – pedagog ZUŠ Václava Kálika v Opavě, Judita Kachlová – 
vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy, Jan Kunze – kulturní 
dramaturg Opavské kulturní organizace, zpěvák kapely Kofe-in a posledním porotcem 
byl Petr Janoušek – vedoucí komunitního centra Armády spásy v Opavě. 
Vítězkami 1. kategorie se staly Karolína Klímková ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě, Vanessa 
Fajkusová rovněž ze ZŠ Ilji Hurníka a třetí místo získala Adéla Plánková ze ZŠ Šrámkova 
v Opavě. Vítězi 2. kategorie se stali: Dorota Čechová ze ZŠ Děhylov, Hana Silná ze ZŠ 
Šrámkova a na třetím místě se umístil Tomáš Haluška ze ZŠ Vítkov Náměstí J. Zajíce. První 
tři příčky ve 3. kategorii obsadili: Klára Zemanová ze ZŠ Englišova Opava, Jakub Müller 
ze ZŠ Štěpánkovice a Lucie Vajová ze ZŠ Slezské diakonie Krnov. 
Poslední, 4. kategorii „malé pěvecké skupiny do 8 členů“ ovládla děvčata ze ZŠ Stěbořice, 
která uchvátila porotu svým pěveckým a zároveň tanečním vystoupením s písní „Jedním 
tahem“. 
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Do výtvarné soutěže se v letošním roce zapojilo 35 talentovaných malířů ze 7 základních 
škol z Opavska a Vítkovska a ze 2 neziskových organizací. Děti kreslily na téma „Na 
skok do budoucnosti“, a nejen porota, ale i návštěvníci tak mohli shlédnout krásné 
výtvarné práce a ohodnotit, jak se dětem podařilo popustit uzdu fantazii. 
 
Děti soutěžily v následujících třech soutěžních kategoriích: 6 – 8 let, 9 – 11 let a 12 – 15 let. 
Výtvarné práce hodnotila rovněž 5členná odborná porota, jejímiž členy byli Lenka Přibylová 
– animátorka Opavské kulturní organizace, Dominika Niedobová – mentorka projektu 
Think Big a fotografka, Lenka Holušová – terénní pracovnice Open Street Opava, 
Dagmar Polášková – preventista kriminality Magistrátu města Opavy a Jana 
Winklerová – speciální pedagožka organizace Fokus-Opava. 
 
První kategorii soutěže ovládli ryze chlapci: Martin Bebčák ze ZŠ Velké Heraltice, Robert 
Hopjan ze ZŠ Šrámkova a Rudolf Balog z Komunitního centra Armády spásy Havířov – 
Šumbark. Ve 2. kategorii se na prvních třech místech umístili Jana Hopjanová ze ZŠ 
Šrámkova Opava, Ondra Bažo z Komunitního centra Armády spásy Havířov – Šumbark a 
Kateřina Doležalová ze ZŠ Kylešovice Opava. V kategorii nejstarších dětí zvítězili Eliška 
Kosmálová ze ZŠ Opava, Šrámkova, Petra Weissová ze ZŠ Kylešovice Opava a Kristýna 
Balogová z Komunitního centra Armády spásy Havířov – Šumbark.  

Během celého dopoledne byl pro návštěvníky soutěže připraven bohatý doprovodný program, 
během kterého se prezentoval taneční soubor BACHTALE ČHAVORE, působící pod 
pořádající organizací EUROTOPIA Opava o.p.s. a to hned dvakrát. Prostor také dostala 
taneční skupina JUST US z Opavy, která také vystoupila dvakrát se svým street dancovým 
vystoupením. Poslední tečku za doprovodným programem udělalo vystoupení dětí z NZDM 
Klubu Modrá kočka a taneční skupiny JUST US, kteří společně předvedli hip hopové a 
dancehallové vystoupení a sklidili zasloužený úspěch. 

Všichni vítězové Pěvecké a výtvarné soutěže byli oceněni krásnými cenami, které mohly být 
pořízeny díky finanční podpoře projektů: Fond pro nestátní neziskové organizace; Nadační 
fond Albert a Úřad vlády ČR. 
Odměny dětem věnovali: OSTROJ a.s.; Regionální rada Moravskoslezsko a Abel – 
Computer s.r.o. Tímto všem sponzorům ještě jednou děkujeme. 
 
V Opavě dne 27.11. 2014 

Kontakt pro média: 
Mgr. Marie Stuchlíková, GSM: +420 774 063 618, e-mail: marie.stuchlikova@eurotopia.cz  
EUROTOPIA Opava o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava, http://www.opava.eurotopia.cz/ 
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