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Děti a mladí lidé na pěvecké a výtvarné soutěži zjistili 
„co lidi sbližuje“. 

 
Ve středu 2. prosince 2015 se uskutečnila v Obecním domě v Opavě Pěvecká a výtvarná 
soutěž, kterou uspořádala nestátní nezisková organizace EUROTOPIA Opava o.p.s. Adventní 
čas nám zpříjemnila pěvecká i taneční vystoupení dětí z různých koutů Moravskoslezského 
kraje, jak ze základních škol a gymnázií, tak z nestátních neziskových organizací. Své pěvecké 
a výtvarné umění ukázalo téměř 130 dětí. Podpořit je přišlo přes 50 rodičů, kamarádů a lidí 
z veřejnosti. Pěvecká vystoupení obohatila taneční vystoupení tanečních souborů Bachtale 
čhavore z Opavy, který působí pod hlavičkou EUROTOPIE a Devleske čhaja a The young 
mysfits z Bruntálu. Své taneční umění také předvedl Bohuš Bikar, dále zazpíval Miroslav 
Vlačuha, oba jsou z Krnova a působí také při EUROTOPII. 

Cílem a snahou akce bylo podpořit setkávání dětí, mladých lidí a dospělých z majoritní 
společnosti s romskými dětmi, mládeží a rodiči a umožnit jim společné sdílení zážitků, 
dialog a vzájemné poznání. Akce směřovala mezi jiným k uchování kulturního dědictví Romů 
a k rozvíjení talentu dětí.  
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Obecní dům se v ten den stal prostorem pro vzájemné sdílení zážitků, nadšení, radosti 
z hudby a společného setkání. Děti ukázaly, že i vzhledem k různostem lze najít cestu k sobě 
navzájem, lze najít to, CO LIDI SBLIŽUJE. Celá akce byla provázena vzájemným poznáváním a 
radostí. Úsměv na tvářích všech přítomných umocňoval entuziazmus, s jakým se děti do akce 
zapojily. V jedné chvíli se všechny děti spojily a nebylo pro ně důležité, co je v nich odlišné, 
ale podstatným se pro ně stal sjednocující prvek akce – hudba a nadšení z ní.   

Akce byla realizována s podporou Fondu pro nestátní neziskové organizace, 
Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, bez jejichž podpory by se jen stěží 
podařilo uspořádat tuto akci a umožnit dětem společně se setkat, těšit se z hudby, předvést 
své umění a hlavně ukázat celému okolí, že lze reálně prožít „co lidi sbližuje“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

Pro porotu bylo náročné vybrat ty nejlepší výkony. Nakonec se rozhodnout musela a ve 
výtvarné soutěži v kategorii od 6 do 8 let se na 1. místě umístila Natálie Lindovská ze ZŠ 
Vrchní Opava, v kategorii od 9 do 11 let vyhrála Helena Walliková ze ZŠ Kylešovice a 
kategorii od 12 do 15 let ovládla Kateřina Krčmová ze ZŠ Štěpánkovice.  
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V pěvecké soutěži porotci určili v kategorii od 6 do 8 let jako vítěze Věru Samolejovou ze ZŠ 
Štítina, v kategorii od 9 do 11 let oslovil porotu svým výkonem Marek Skuplík ze ZŠ 
Štěpánkovice, Kristýna Balážová z NZDM Bumerang při Armádě spásy Havířov Šumbark 
získala 1. místo v kategorii od 12 do 15 let a nakonec kategorii „malá pěvecká skupina“ 
vyhrála ZŠ Ilji Hurníka Opava.  Všechny děti si za účast odnesly malé ocenění, ale především 
nadšení do dalších akcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

EUROTOPIA Opava o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava, http://www.opava.eurotopia.cz/ 
Mgr. Katarína Dubělčíková, GSM: + 420 774 063 618, e-mail: 
katarina.dubelcikova@eurotopia.cz 
                                                                                  


