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EUROTOPIA Opava o.p.s. uspořádala Taneční přehlídku 
 
Ve středu 20. května 2015 proběhla s podporou Fondu pro nestátní neziskové organizace, 
Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opava kulturní akce s názvem „Taneční přehlídka“.
Záštitu nad akcí přejal primátor města Opavy pan Bc. Martin Víteček. Odměny pro účastníky
tento rok věnovaly firmy Lanex a.s., Model Obaly a.s. a Moravel, a.s. a Statutární město Opava. 

Sál Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě se se stal dějištěm kulturního zážitku, kde se letos 
představilo 22 tanečních souborů z celého Moravskoslezského kraje. Své taneční umění 
ukázalo přes 150 dětí. Měli jsme možnost shlédnout různé taneční styly, jak tradiční romské 
tance, tak moderní taneční styly, jako hip – hop, elektric boogie, disco dance, break dance, a 
také orientální tance.   
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svůj taneční um přijely ukázat taneční soubory z 15 vysílajících organizací a institucí v 
rámci celého Moravskoslezského kraje. Za Ostravu se představilo 6 tanečních souborů. 
Konkrétně, taneční soubory z obecně prospěšné společnosti Společně – Jekhetane, Cikne 
Jilore působícího pod organizací Vzájemné soužití o.p.s., NZDM – Komunitní centrum 
Zárubek a Free klub z Pavučiny o.p.s. Ostrava – Kunčičky. Také Krnov měl silné zastoupení. 
Z Armády spásy přijely 3 taneční soubory. Z Krnova také zavítal taneční soubor Ewbella 
působící při NZDM Caravan. Ze ZŠ a Gymnázium Nám. J. Zajíce Vítkov se představily 2 
taneční soubory. Taneční soubor The Young Misfits, k nám dorazil z Bruntálu. Nejdelší cestu 
kvůli účasti na akci podstoupili tanečníci z DD ve Vrbně pod Pradědem a taneční soubor 
S.A.M. z  Klubu Kryt ve Frenštátu pod Radhoštěm. Opavu reprezentovaly čtyři taneční 
soubory. Mezi nimi nesměl chybět soubor Bachtale Čhavore, působící pod organizací 
EUROTOPIA Opava o.p.s. Diváci si mohli vychutnat také vystoupení tanečního souboru 
Mirah ze ZŠ Opava, Englišova, Funky girl ze ZŠ Šrámkova a Žabka Gabka ze ZŠ Kylešovice. 
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Svým tanečním umem nás přišli oslovit také taneční soubory Nebezpečný hip-hop dance 
z Nového Jičína a Motýlek z Kopřivnice. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
Kromě pestrých tanečních vystoupení se diváci mohli těšit na zajímavý doprovodný program.  
Své pěvecké umění představil pěvecký sbor Cvrčci ze ZŠ Ilji Hurníka Opava a mládež 
z NZDM Magnet působící při NNO ELIM Opava nám předvedla své beatboxové schopnosti.   
Přehlídkou plnou dětských talentů provázel diváky moderátor Matěj Novák.  
 
Taneční přehlídka se stala pro mladé nadané tanečníky příležitostí veřejně se předvést, když 
mnoho možností ukázat své nadání nemají. Naším cílem bylo dát dětem šanci ukázat své 
taneční schopnosti, podpořit jejich aktivitu a snahu zapojit se do smysluplných činností. Za 
jejich vystoupeními stojí dlouhodobé nacvičování, příprava a chuť něco pro sebe i druhé 
udělat. Akce byla zaměřena nejen na rozvoj potenciálu dětí a mládeže, ale důležitým 
aspektem byl kromě vlastní činnosti dětí prezentace romské kultury a rozvoj interkulturní 
komunikace a vzájemného soužití romské minority s majoritou. 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrá nálada, která v ten den vládla v Kulturním domě na Rybníčku, byla důkazem toho, že 
všichni přítomní se bavili. Téměř neustálý potlesk doprovázel všechny účinkující, mladí 
tanečníci tak byli vyburcování k úžasným výkonům. Odměněny byli všichni a i v letošním 
roce si EUROTOPIA připravila speciální ocenění. Ze zúčastněných tanečních souborů 
pracovníci organizace EUROTOPIA  vybrali tři, které oslnily svým výkonem a originalitou. 
Členové tanečního souboru Young Mysfits z Bruntálu byli odměněny dortem, tanečnice ze 
souboru Nebezpečný hip-hop dance z Nového Jičína za nejlepší romský tanec si převzaly 
společenskou hru a tanečníci z Armády spásy Krnov obdrželi flash disky.  
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Spokojenost účastníků a diváků byla největší odměnou, kterou si tým pracovníků podílejících 
se na přípravě celé akce mohl přát. Děti si společnou akci velice užily a kromě radosti z tance 
a samotných vystoupení získaly nejen nové kamarády, ale také společné zážitky, na které 
budou moci vzpomínat. Velké uznání pak patří těm souborům, které na této akci vystoupily 
veřejně úplně poprvé a přes velkou nervozitu předvedly to nejlepší ze svého umění. Už nyní 
se velice těšíme na příští rok, kdy se opět setkáme.  
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

EUROTOPIA Opava o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava, http://www.opava.eurotopia.cz/ 
Mgr. Lucie Valíková, GSM: + 420 774 063 618, e-mail: lucie.valikova@eurotopia.cz 
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