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Pěvecká a výtvarná soutěž 2016  

V úterý 29. listopadu 2016 uspořádala EUROTOPIA.CZ, o.p.s. další ročník Pěvecké a výtvarné 

soutěže. Letos soutěž probíhala v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku. Děti si vybíraly 

písně, které je oslovují a baví, repertoár byl tedy velmi pestrý a zajímavý. Ve výtvarné části 

soutěže děti tvořily na téma „Svět naruby“. Jejich výtvarné práce odrážely pohled na 

současný svět dětskýma očima. K zamyšlení byly i komentáře dětí k jejich pracím. Soutěž byla 

určená pro děti od 6 do 15 let a proběhla ve spolupráci se základními školami a nestátními 

organizacemi z Moravskoslezského kraje. Pro mnoho dětí byla účast na soutěži jedinečnou 

příležitostí k jejich prezentaci a v neposlední řadě také přispěla z rozvoji talentu a 

sebevědomí dětí. Soutěže se zúčastnilo téměř 70 dětí. 

 

 

 

 

 

Pestrý byl také doprovodný program. O důstojné zahájení soutěže se postaral Dětský 

pěvecký sbor Domino působící při Základní škole Ilji Hurníka v Opavě. Dále bylo možno 

shlédnout vystoupení Miss ČR v Aerobiku v juniorské kategorii Michaely Kopkášové, či 

vystoupení taneční skupiny New Age působící při NZDM Caravan Krnov. 

 

Členové poroty měli nelehký úkol při hodnocení jednotlivých pěveckých a výtvarných 

kategorií. Jednotlivá umístění dětí byla vyhlášena po dlouhém a pečlivém rozhodování.  
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Z podnětu poroty vzešlo jedno mimořádné ocenění za sourozenecký duet a potřeba udělení 

dodatečných ocenění v kategorii Malá pěvecká skupina. Děti byly za své výkony odměněny 

hodnotnými a praktickými cenami. Zároveň byly všechny zúčastněné děti také odměněny 

upomínkovým dárečkem. 

 

 

 

 

 

 

 

Pěvecká a výtvarná soutěž byla realizována za podpory Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, které také soutěž 

podpořilo svou záštitou. Nemalé díky patří také našim sponzorům, díky jimž děti získaly 

hodnotné odměny, a to firmám Globus Opava, Final sweet, Optys, Lanex a Komerční banka. 

 

Kontakty  
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