
 
 
 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ 

12. dubna 2019  OPAVA 

 

V pátek 12. dubna jsme 

v nízkoprahovém Klubu 

Modrá kočka na Hradecké 

ulici v Opavě oslavili 

Mezinárodní den Romů. Tato 

akce, která připadá 

celosvětově na 8. dubna, je 

oslavou samotného romství, 

připomínkou romských 

tradic, historie, tance a 

zpěvu, umění.  

 

Vzhledem k téměř 

vánočnímu počasí, které ten 

den panovalo, jsme původně 

plánovanou oslavu, která 

měla proběhnout 

v prostorách zahrady, byli 

nuceni kreativně přizpůsobit 

a přemístit do vnitřních 

prostor klubu.  

Tato akce vznikla za podpory opavských romských obyvatel. Romové se postarali o veškerý 

doprovodný program.  Ti, kdo se přišli podívat, mohli ochutnat tradiční šinga skvělé kuchařky 

paní Sivákové anebo marikla, placky jež jsou sypané solí anebo potírané marmeládou, 

čokoládou či povidly.  

 



 
 
 

 

Celá akce byla zahájena romskou hymnou Gelem, gelem. Tradiční i moderní tance v podání 

talentovaných romských dětí rozvlnily nejenom visící romské vlajky, ale snad všechny 

přítomné.  Návštěvníci si mohli zazpívat tradiční písně za doprovodu nadaného mladého 

hudebníka Nikolase Siváka, zkusit si zazpívat karaoke anebo shlédnout dokumentární film o 

Idě Kellarové a její práci s romskou mládeží s názvem „O čo ide Idě“.  

A co vše bylo k vidění?  

Děti i dospělí si se zájmem četli zajímavosti ze života a historie Romů anebo se mohli pobavit 

při oživení si romského jazyka, který se pomalu vytrácí z jejich životů.  Na jednotlivých 

stanovištích byly pro děti připraveny drobné soutěže, výtvarná dílnička anebo malování na 

obličej. Věřím, že všichni přítomní si celou oslavu užili a již se budou těšit a nacvičovat nová 

taneční vystoupení na příští rok.  

 

 
 

Kontakt:  
ředitelka: Mgr. Petra Večerková, GSM: +608 883 618, e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz 
Mgr. Barbora Přistálová,  GSM: +604 141 533, e-mail: barbora.pristalova@eurotopia.cz 
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MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ 

8. dubna 2019  KRNOV 

 

I nadále pokračujeme v komunitní práci v Krnově, která je uskutečňována díky dotačnímu 

programu Úřadu vlády ČR – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Potřeba 

komunitní práce je reakcí obyvatel výše uvedené lokality, kteří chtějí ve svém zájmu řešit 

problémy celé komunity, formulovat témata, která vnímají jako potřebná a vlastními silami 

realizovat své nápady, které přispějí ke zkvalitnění života v komunitě.  

V pondělí 8. dubna v parku na ulici Vrchlického se poprvé pořádala oslava Mezinárodního 

dne Romů. Tato akce, která připadá celosvětově na již zmíněné datum, je oslavou samotného 

romství, připomínkou romských tradic, historie, tance, zpěvu a umění. 

Obyvatelé lokality si v rámci komunitní práce sami akci připravili a zorganizovali. Na akci 

vystoupila taneční skupina New Age vedená pod NZDM Caravan Krnov a také děti ze ZŠ 

Janáčkovo náměstí se zpěvem a tancem.  

Pro děti byl připraven bohatý program her a odměn a dospělí měli možnost si opéct párky a 

ochutnat tradiční romský guláš, který byl rovněž připraven obyvateli lokality pod širým 

nebem na ohni.  

Ke shlédnutí byla připravena výstava slavných romských osobností a nechyběl ani tanec, zpěv 

a hudba. Akce se zúčastnilo okolo 160 osob. 



 

 

Kontakt:  

Ředitelka: Mgr. Petra Večerková, GSM: 608 883 618, e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz 

Mgr. Adéla Ščurková, GSM: 735 171 001, email: adela.scurkova@eurotopia.cz                                  
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