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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 16. máj 2017 
Štyri detské folklórne súbory prilákali na 18. ročník medzinárodného detského 
folklórneho festivalu takmer 500 ľudí   

 

Trenčianska Turná privítala tento víkend už 18. ročník medzinárodného detského folklórneho 

festivalu. Okrem domáceho Detského folklórneho súboru (DFS) Štvorlístok sa predstavili aj 

ďalšie tri súbory. Medzi nimi boli aj deti z Chorvátska.  

Kultúrny dom v Trenčianskej Turnej zaplnila v sobotný večer 13. mája 2017 takmer päťstovka 

ľudí. Prilákal ich sem folklórny program, ktorý si pre nich pripravili deti zo štyroch detských 

folklórnych skupín. Každý z nich predviedol svoju nacvičenú choreografiu. Okrem domáceho 

DFS Štvorlístok sa na javisku postupne predstavili aj deti z DFS Poničan, DFS Strožárik 

a deti z DFS KUD Gradiči z Chorvátska. Tanečné a spevácke čísla účinkujúcich odmenila 

zaplnená sála Kultúrneho domu po každom vystúpení búrlivým potleskom. 

Okrem týchto čísiel bola jedným z bodov programu aj súťaž Miss festivalu. Tri súťažiace si 

zmerali svoje sily v zaspievaní obľúbenej piesne. Prvenstvo na festivale si vyspievala 

hosťujúca speváčka z DFS KUD Gradiči Ivona Gruman a stala sa tak Miss festival 2017. 

Druhé miesto pripadlo domácej speváčke Dorke Fraňovej z DFS Štvorlístok. Tretie miesto 

získala Miška Mrázová z DFS Poničan.    

Pozvanie na podujatie prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 

Baška. „Chcem pri tejto príležitosti poďakovať za to, akým spôsobom v Trenčianskej Turnej 

rozvíjajú folklór už u najmenších detí. V TSK pôsobí veľmi veľa folklórnych skupín, či už 

detských alebo dospeláckych, ktoré pomáhajú zachovať tieto tradície. TSK veľmi rád podporí 

každú takúto aktivitu, pretože práve náš folklór odlišuje od iných krajín, národov 

a národností,“ uviedol.  

Hlavného festivalového programu s názvom „Spievame, tancujeme, hráme“ sa zúčastnil aj 

starosta obce Trenčianska Turná Peter Mikula. „Chcem sa poďakovať všetkým 

organizátorom, účastníkom, hosťom i rodičom a všetkým. Dúfam, že o rok sa tu všetci zase 

takto uvidíme,“ uviedol. Okrem neho bola na programe festivalu prítomná aj prvá vicemiss 

Folklóru 2016 Zuzana Poláčková.   

Záver patril domácemu súboru, ktorý prítomným predviedol svoj program s názvom Remeslo 

má zlaté dno. Detský folklórny súbor Štvorlístok v Trenčianskej Turnej vznikol v roku 1984. 

Počas 23 rokov predstavil DFS Štvorlístok svoj program na festivaloch nielen na Slovensku, 
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ale aj v zahraničí. V súbore dnes pôsobí 75 detí pod vedením vedúcej súboru Bey Sabovej, 

ktorá je zároveň aj riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Trenčianskej Turnej.   

Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.  
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