
Dne 26. října 2021 se uskutečnil 17. ročník Pěvecké a výtvarné soutěže. Akce se konala ve 
velkém sále Lidového domu, takže to pro nás všechny byla malá premiéra, v těchto 
prostorách jsme soutěž pořádali poprvé.   
Jako téma výtvarné soutěže jsme zvolili téma ,,Zahrada plná života“. Porotci vybírali z 65 
krásných obrázků, které děti namalovaly. Zvolit vítěze nebyl opravdu jednoduchý úkol, ale 
nakonec to naše šikovná porota zvládla.  
Do hudební části soutěže se zapojilo 45 dětí. Původní počet  soutěžích byl vyšší, ale bohužel, 
některé děti se ze zdravotních důvodů, nebo důvodů nařízené karantény nemohly soutěže 
zúčastnit. Výkony všech zpěváčků byli jedinečné. Téma pěvecké soutěže nebylo jako tradičně 
dané.  
V průběhu soutěže se děti mohly zapojit do výtvarné aktivity, která pro ně byla nachystána. 
Před vyhlášením vítězů proběhla ještě jedna společná aktivita všech zúčastněných. Aktivitu si 
pro nás připravil jeden z našich milých porotců a my jsme si mohli vyzkoušet, jak správně při 
zpěvu artikulovat a rozhýbat svá mluvidla.  
Soutěže se zúčastnilo celkem 107 dětí z 10 různých škol, 2 dětských domovů a jednoho 
nízkoprahového zařízení.  
 

Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem zúčastněným, kteří se s námi do 
soutěže i přes různé překážky a opatření zapojili. 

 
Velké díky patří také škole ZŠ Ilji Hurníka v Opavě, která nám pro pěveckou část soutěže 

zapůjčila elektrický klavír. 
 

Za tým EUROTOPIA  
 
Monika Míšová a Michaela Flašková  
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