
Božena Magerčiaková – významně přispívá svojí prací a zaujetím po věc ke kulturnímu dění ve 
městě Karviná dlouholetým přínosem v oblasti vzájemné multikulturní spolupráce v rámci slovenské 
národnostní menšiny žijící v Karviné, je spoluorganizátorkou tradiční kulturní akce „Odpoledne 
poezie“, Spolupracuje při edukační a výchovné činnosti pro děti a mládež s denním stacionářem 
Eunika, Domem sociálních služeb V Aleji a mateřskou školou Klíček. Participuje na projektech 
Evropská dobrovolná služba, Permoníkova čítanka. 
Rada města Karviné udělila ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro 
rozvoj kultury ve městě. 
 
Barbora Mechúrová se stala v roce 2012 Laureátkou Wolkerova Prostějova získáním 1. místa 
v celostátní soutěži v recitaci a uměleckém přednesu. Třikrát byla vítězkou krajských kol v recitačních 
soutěžích. Město Karviná reprezentuje i jako členka pěveckého sboru Permoník. 
Rada města Karviné jí udělila ocenění za získání ocenění v oblasti kultury na republikové 
úrovni a za reprezentaci města Karviné. 
 
Marie Linzerová – Marie Linzerová stála u zrodu smyčcového souboru Battuta, jehož je dirigentkou a 
zároveň i uměleckou vedoucí. Soubor se zúčastňuje velmi úspěšně krajských soutěží. Smyčcový 
soubor Osminky je složen z nejmladších žáků smyčcového oddělení, kde si malí muzikanti mají 
možnost poprvé vyzkoušet hru ve skupině, ověřit si své schopnosti a naučit se podřizovat dirigentovi i 
ostatním. Vystoupení těchto těles se vždy setkávají s vřelým ohlasem karvinské veřejnosti a jsou 
zároveň obrovskou motivací a hnacím motorem pro všechny členy souborů. 
Rada města Karviné uděluje paní Linzerové ocenění za dlouhodobé vedení zájmových 
uměleckých aktivit 
 
Tomasz Piwko – je dirigentem smíšeného pěveckého souboru Dźwiek, který byl založen v roce 1928 
v Karviné-Dolech. Soubor Dźwiek letos oslaví 85. výročí svého založení. Za toto období soubor dosáhl 
vysokých ocenění za účast na soutěžích, festivalech a koncertech. Svou činností se snaží propagovat 
tradice našeho regionu a přibližovat posluchačům krásu slezských písní.  
Rada města Karviné uděluje panu Tomaszi Piwkovi ocenění za dlouhodobé vedení zájmových 
uměleckých aktivit 
 
Ema Trávníčková - Na klavír hraje pod vedením paní učitelky Heinzové od svých 4 let. V roce 2005 
byla absolutní vítězkou soutěže v Karlových Varech, na mezinárodní soutěži Amadeus v Brně získala 
čestné uznání. V roce 2011 vyhrála literární soutěž vyhlášenou primátorem města Karviné a stala se 
za svou esej „Měla jsem sen – jsem primátorkou města“ na jeden den primátorkou Karviné. 21. ledna 
2013 obdržela v budově Ústavního soudu v Brně diplom z rukou předsedy Ústavního soudu JUDr. 
Rychetského, jako vítězka dětské literární soutěže na téma „Spící spravedlnost“. 
Rada města Karviné udělila Emě Trávníčkové ocenění Talent roku 
 
Urszula Sikorová – v rámci Skupiny Matice školské při ZŠ s polským jazykem vyučovacím působí 
dětský soubor „Gizdy“. „Gizdy“ důstojně reprezentují nejen školu, ale i město jak u nás, tak i v Polsku 
od roku 1999. Souboru „Gizdy“ předcházel i soubor „Dziołchy a Syncy z Kolónije“, se kterým paní 
Sikorová rovněž spolupracovala. Paní Urszula Sikorová nejenom vede folklórní kroužek Gizdy, 
ale připravuje děti na různé pěvecké soutěže a připravuje s dětmi mnoho kulturních programů. 
Rada města Karviné udělila paní Urszule Sikorové ocenění za dlouhodobé vedení zájmových 
uměleckých aktivit 
 
Radim Kačmarský - je výraznou hereckou osobností karvinského amatérského divadelního souboru 
K.V.A.S. Radim Kačmarský je všestranný umělec s výjimečným komediálním talentem. Svého nadání 
využívá nejen na půdě amatérského divadla, ale je i moderátorem četných kulturních a společenských 
projektů a také produkčním televizních pořadů a snímků pro soukromé stanice. V minulosti pracoval 
jako redaktor publicistiky České televize, několik let působil jako moderátor živého vysílání Dobrého 
rána z Ostravy a v roce 2010 se stal tváří pořadu Bydlení je hra. 



Rada města Karviné uděluje Radimu Kačmarskému ocenění Talent roku. 
 
Jitka Gřešková –. je známou karvinskou výtvarnicí, úzce spjatou s regionem. Vystudovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor užitá malba, pod vedením profesora Jiřího Coufala. Žije 
a pracuje v Karviné, zabývá se propagací, reklamou, instalacemi výstav a volnou tvorbou. 
Rada města Karviné uděluje ocenění u příležitosti životního jubilea a za vynikající výsledky 
v oblasti kultury. 
 
Veronika Švecová – René Rác - René Rác a Veronika Švecová jsou úspěšnými a oblíbenými trenéry 
společenských tanců Diamond dance. Jsou houževnatí a pilní. Své nápady svépomocně realizují 
a díky jejich práci se společenský tanec dostává do povědomí také předškolních dětí i postižených 
občanů. Díky jejich všestrannosti a práci, kterou pro veřejnost vykonávají, mohou být vzorem pro 
mnoho jejich vrstevníků. V loňském roce získali 2. místo za choreografii Nebezpečná vášeň na 
mezinárodní soutěži amatérských tanečníků. 
Rada města Karviné oběma uděluje ocenění za reprezentaci města Karviné a vedení zájmových 
uměleckých aktivit 
 
Jana Tluková   - je vedoucí skupiny Mažoretky JUVENTUS a roztleskávačky Lady „J“ 
Mažoretky a roztleskávačky reprezentují pod vedením Jany Tlukové město Karviná na mnoha 
soutěžích a vystoupeních nejen v České republice, ale také v zahraničí. V roce 2012 dosáhly příčky 
nejvyšší a staly se Mistryněmi Evropy. V loňském školním roce získaly mažoretky a roztleskávačky 
celkem 46 medailí. V kategorii show získaly 3. místo na Mistrovství ČR a postup na Mistrovství 
Evropy, kde se společnou choreografií „Poslední plavba“ získaly 1. místo a titul Mistr Evropy 
v disciplíně show, kategorie seniorky. 
Rada města Karvině udělila Janě Tlukové ocenění za získání ocenění v oblasti kultury na 
celorepublikové a mezinárodní úrovni a za reprezentaci města Karviné 
 
Jarka Rybová – je známou karvinskou výtvarnicí. Vystudovala Střední uměleckou školu v Uherském 
Hradišti, obor výtvarné zpracování keramiky, pod vedením profesora Stanislava Mikuláštíka a 
Ladislava Groše. Řadu let tvoří keramické ceny pro hudební festivaly, např. Karvinský totem, 
Moravský vrabec, Mohelnický dostavník a Festival na pomezí v Dolní Lomné. Od roku 1977 obeslala 
44 skupinových výstav a uspořádala 14 samostatných výstav převážně v České republice. 
Rada města Karviné udělila Jarce Rybové ocenění u příležitosti životního jubilea a za vynikající 
výsledky v oblasti kultury 
 
Mgr. Dagmar Glatzová – je pořadatelkou již sedmi ročníků regionální pěvecké soutěže pro žáky MŠ, 
ZŠ a SŠ z Karviné a okolí Karvinský talent. Soutěž již přerostla karvinský rámec a stala se uznávanou 
regionální přehlídkou, známou v Moravskoslezském kraji. V letošním roce je soutěž poprvé pořádána 
pod záštitou primátora města Karviné. 
Rada města Karviné udělila Mgr. Dagmar Glatzové ocenění za mimořádný umělecký počin, a to 
pravidelnou organizaci projektu „Karvinský talent“ 
 
Mgr. Šárka Králová - V roce 1996 založila Nadace Zdravé město Karviná Galerii Zdravého města 
Karviná jako první a do dnešního dne jedinou galerii v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR. Od roku 
2001 tuto galerii provozně i finančně zabezpečuje Obecně prospěšná společnost Karviná 2000, o.p.s. 
V galerii vystavovala celá řada umělců, např. Jindřich Růžička, Jarka Rybová, Edgar Baran, Otakar 
Baran, řada umělců ze zahraničí. V roce 2009 Olbram Zoubek, který v letošním roce spolupracuje 
s Karvinou 2000, o.p.s., na přípravě ojedinělé výstavy, na které se představí členové výtvarného oboru 
„Umělecká beseda“. Paní Šárka Králová pracuje v Obecně prospěšné společnosti Karviná 2000, 
o.p.s., od roku 1999, od roku 2012 je ředitelkou této společnosti. 
Rada města Karviné udělila Mgr. Šárce Králové ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti 
kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě. 
 



 


