
Romská děvčata se utkají o titul královny krásy 

K o p ř i v n i c e (dam) - Romské dívky mezi šestým a osmnáctým rokem věku se o tomto 
víkendu utkají v kopřivnickém Katolickém domě o titul Miss Roma 2002. Soutěž pořádaná 
klubem Kamarád, domem dětí a mládeže a Občanským sdružením ’Máš čas?’ počítá s účastí 
přibližně pětadvaceti dívek nejen z Kopřivnice, ale i dalších míst v okolí. 

Zatímco přihlášené soutěžící se v místě klání objeví již v sobotu 26. října dopoledne, aby 
složily vědomostní test a nazkoušely svou volnou disciplínu, divácké veřejnosti bude otevřeno 
až odpolední finále, které startuje ve čtrnáct hodin. „Během něj změří dívky své síly ve třech 
disciplínách. Nejdřív bude porota hodnotit rozhovor a společenské vystupování, ve druhé 
bude sledována zručnost jednotlivých adeptek a poslední je tradiční volná disciplína,“ 
prozradil Michal Raška z týmu organizátorů akce. Samotné soutěžní zápolení bude 
prokládáno vystoupeními hudební skupiny Cikne Čhave z Nového Jičína nebo příborského 
Jilora. Vystupovat budou také členové taneční skupiny Free steps a další. Samotná 
korunovace nejkrásnějšího romského děvčete proběhne přibližně kolem devatenácté hodiny, 
tou však program nekončí. V osm hodin večer totiž na stejném pódiu vystoupí 
královehradecká kapela Terne Čhave. „Je to skupina, jejichž chytlavá muzika bývá 
přirovnávaná k produkcím známé kapely Toč Kolotoč,“ láká na koncert, který je 
pokračováním květnových Dnů romské kultury, Michal Raška. Terne Čhave hrají cikánskou 
lidovou muziku ve vlastních aranžích. 

Kopřivnické noviny 24. října 2002 

V sobotu byly korunovány romské miss 

K o p ř i v n i c e (dam) - Desetiletá Marika 
Čuporiová, třináctiletá Veronika Kačová a o 
tři roky starší Emilie Žigová se mohou od 
minulé soboty pyšnit titulem Miss Roma 
2002.  

Obě mladší dívky za sebou nechaly deset 
soupeřek, v nejstarší a nejméně obsazené 
kategorii pak vítězce stačilo porazit jen tři 
krasavice. Celkem se klání o titul královny 
krásy zúčastnilo šestadvacet dívek. Víc jak 
polovinu tvořily místní, ale byly zde i 
soutěžící z Příbora, Nového Jičína či 
Ostravy. Do odpoledního programu 
postoupilo po ranních generálkách šestnáct 
nejlepších. 

Ty se pak publiku a pětičlenné porotě 
představily v rozhovoru, soutěžily ve zručnosti a závěr patřil volné disciplíně. 

Přestože s letošním ročníkem mohou být pořadatelé rozhodně spokojeni, pokračování akce v 
dalších letech slíbit nemohou.  

„Bude záležet na tom, zda seženeme peníze, a mnoha dalších faktorech,“ tvrdí Michal Raška z 
pořádajícího klubu Kamarád. Na akci spolupracoval také místní dům dětí a mládeže a 
sdružení ’Máš čas?’. 

Kopřivnické noviny 31. října  

 

  Vítězky svých věkových kategorií těsně po 
vyhlášení výsledků soutěže Miss Roma,která 

proběhla o víkendu. 
Foto: David Macháček  

 

 


