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Príhovor riaditeľky Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého
Narodenie dieťaťa v ţivote človeka je vţdy mimoriadne významná udalosť a deň jeho narodenia sa
kaţdoročne v rodine oslavuje. Zrodeniu súboru Ţochárik predchádzala myšlienka obnovy ľudových
tradícií u detí a mladých ľudí navštevujúcich tanečný odbor na škole. Myšlienka sa začínala potupne
zhmotňovať, aţ vznikol v roku 2003 malý tanečný súbor. Uţ v prvých rokoch bolo zrejmé, ţe rodičia
podporujú ľudové tradície a zvyky našich predkov a súbor sa začal postupne rozširovať. Dnes
navštevuje jeho tanečnú zloţku 30 dievčat a chlapcov a spevácku zloţku 7 dievčat.
Súboru k 10.výročiu jeho zaloţenia prajem veľa šikovných detí a mladých ľudí, ktorí budú s láskou
šíriť ľudové tradície a zvyky, lebo ich zanietenosť budú raz oni opäť odovzdávať svojim deťom. A to
je v kolobehu ţivota veľmi podstatné.

Vznik súboru
Detský folklórny súbor Ţochárik vznikol v r. 2003 pri ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch
z podnetu riaditeľky školy Mgr. Hany Ferancovej. Pri jeho zrode stála Mária Vršková, ktorá bola
autorkou i prvej tanečnej choreografie na ľudovú pieseň „Kukulienka, kde si bola...“ a zároveň podľa
nej dostal súbor pomenovanie „Kukulienka“. Verejnosti sa prvýkrát predstavil na vianočnom
koncerte ZUŠ v decembri 2003. V apríli 2004 súbor prevzala PhDr. Ľubica Pastoreková, ktorá vedie
súbor aţ do súčasnosti.
Pod názvom Kukulienka súbor vystupoval aţ do prvého samostatného premiérového programu
v roku 2008 pri príleţitosti 5. výročia jeho zaloţenia. V programe „... od Kukulienky
k Ţochárikovi...“, bol súbor oficiálne premenovaný na Detský folklórny súbor Ţochárik.
Od septembra 2004 sa do činnosti súboru zapája aj tanečný pedagóg a choreograf Jannette
Kertészová. V roku 2006 sa pod vedením Beáty Pavlíkovej vytvára i spevácka skupina „Hrlička“,
o rok neskôr s hlasovou prípravou pomáha Kristína Chrenková. Spolu so vznikom súboru vznikla
detská ľudová hudba pod vedením Alexandra Szendreia, ktorú v roku 2009 na podklade generačnej
výmeny hudobníkov nahradili akordeonisti Martin Michalides a Magdaléna Lackovičová pod
pedagogickým vedením Mgr. Hany Streďanskej. V súčasnosti súbor sprevádza na akordeóne Jarmila
Remeňová.
V jubilejnom roku 2013 má súbor okrem tanečnej zloţky aj svoju spevácku zloţku s jednotným
názvom – Žochárik.

Repertoár súboru
Pod vedením PhDr. Ľubici Pastorekovej sa súbor začal orientovať na spracovávanie ľudových
zvykov a tradícií z okolia Topoľčian. Tak vznikli tanečné čísla: Trasenie plotov na Ondreja, Lucie,
Betlehemci, Jarné detské hry spojené s vynášaním Moreny, Káčerový, Ţidovka, chlapčenský tanec
Medveďku daj labku a detské hry Ide ide vlak. Aby sa deti zoznámili aj s folklórom iných častí
Slovenska, vznikli tance: Karičky z Parchovian a Tanec od Trenčína.
V choreografickom pásme: ...Prečo sú Ţochári Ţochári?.. je spracovaná problematika vzniku
prezývky obyvateľov mesta Topoľčany a pásmo „ Hráme sa na veselí“, spracováva folklórne
svadobné zvyky zo Solčian.

Úspechy a vystúpenia:
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Od roku 2005 sa DFS Ţochárik kaţdoročne zúčastňuje krajskej súťaţe DFS a choreografií, ako
i súťaţí detských ľudových hudieb a spevákov. Pravidelne účinkuje na koncertoch organizovaných
Základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého, výchovných koncertov pre základné a materské
školy okresu Topoľčian, realizuje vystúpenia pri príleţitostí vianočných sviatkov (Betlehemci,
Lucie), jarného slnovratu (Vynášanie Moreny), pri stavaní mája, na Topoľčianskych hodoch a iných
príleţitostných akciách v Topoľčanoch ako aj v iných mestách.
r. 2005 - účasť na prehliadke DFS v Detve
r. 2008 - 1.miesto v krajskej súťaži detských speváckych skupín a strieborné
pásmo v celoslovenskom kole v Rimavskej Sobote
r. 2010 - vystúpenie v Nitre pri príleţitosti Cyrilo–Metodejských dní
- účasť na Folklórnom festivale v Partizánskom
- účasť na Medzinárodnom festivale detských a mládeţníckych folklórnych
súborov v Dulovciach
- 3. miesto na súťaţí DFS pracujúcich pri ZUŠ v Myjave
r. 2011 - účasť v programe DFS na Folklórnom festivale Myjava 2011
r. 2012 - l. miesto v krajskej súťaži detských spevákov –sólistov Adela Čarnogurská
a strieborné pásmo v celoštátnej súťaţi spevákov Vidiečanova Habovka
- 1. miesto a cenu poroty v súťaži DFS pracujúcich pri ZUŠ v Myjave
- účasť na Folklórnom festivale DFS v Partizánskom

Vedenie DFS Ţochárik:
Organizácia: ZUŠ Ladislava Mokrého, Mgr. Hana Ferancová
Vedúca: PhDr. Ľubica Pastoreková
Tanečný pedagóg: Janette Kertészová
Hlasový pedagóg: Beáta Pavlíková a Kristína Chrenková
Hudba: Jaroslava Remeňová a Alexander Szendrei
Korepetícia: Jarmila Medeková
Krojárka a hospodárka: Marianna Hrabovská
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