
 

 
 
Děti tančily s Modrou kočkou 
 
Ve středu 13. dubna 2011 rozhýbaly Sněmovní sál Minoritského kláštera temperamentní 
rytmy nejrůznějších tanečních stylů v rámci třetího ročníku Taneční přehlídky Modré 
kočky. Akci pořádala opavská nestátní nezisková organizace EUROTOPIA Opava o.p.s. za 
finanční podpory Statutárního města Opavy.   

Taneční přehlídky se zúčastnilo 99 tanečníků a gymnastů z 6 organizací a institucí 
Moravskoslezského kraje. Za Opavu se představil taneční kroužek Čavore Khamorestar 
ze Základní školy Dvořákovy sady a gymnastický soubor Vrchňáci ze Základní školy 
Vrchní v Opavě Kateřinkách. Z Bruntálu dorazila taneční skupina Gypssi Prinncess, která 
působí pod Společenstvím Romů na Moravě Brno. Svého zástupce mělo také město 
Karviná, odkud přijely mažoretky z Krajského střediska volného času Juventus Karviná i 
z jejich pobočky v Budišově nad Budišovkou, a Detšký domov v Melči, který také 
divákům představil své šikovné a talentované tanečníky. Přehlídkou plnou dětských 
talentů provázela diváky moderátorka Markéta Srbová. Odměny pro soubory věnovaly 
firmy Abel – Computer s.r.o., Optys, spol. s.r.o., Pompo, spol. s.r.o. a Regionální rada 
Moravskoslezsko. 

Zrod této akce provázela myšlenka umožnit tanečním skupinám, které nemají příliš 
možností se veřejně prezentovat, vystoupit a představit se světu. Naším cílem bylo 
nabídnout dětem možnost zažít si úspěch a podpořit tak jejich sebevědomí a vlastní 
aktivitu. Letošní ročník Taneční přehlídky vyvolal řadu pozitivních ohlasů - ať už z řad 
účinkujících nebo diváků. Kromě samotných vystoupení, která sklidila bouřlivé ovace, 
bylo velice kladně hodnoceno také vlastní prostředí Sněmovního sálu, který na všechny 
působil velice slavnostním dojmem.  

I když byla pro vystupující velkým zážitkem již samotná přehlídka, největší radost měly 
děti nepochybně z odměn, které pro ně byly připraveny, a které si hrdě v závěru taneční 
přehlídky převzaly. Nejlepší odměnou pro celý tým pracovníků, jenž se na přípravě a 
realizaci Taneční přehlídky podílel, byla spokojenost dětí a diváků, kteří si společně celou 
akci užili. Už teď se velice těšíme na příští rok, kdy se opět setkáme, tentokrát již na 
čtvrtém ročníku Taneční přehlídky Modré kočky, který doufejme, bude ještě úspěšnější 
než ten letošní. 

 


