
Mažoretkovo-tanečný súbor MARIJA v Istanbule – Turecko /jún-júl 2011/ 
 
Mažoretkovo-tanečný súbor MARIJA 
z Centra voľného času v Považskej Bystrici 
dostal pozvanie na účinkovanie v tureckom 
Istanbule. Súbor MARIJA toto pozvanie prijal 
a na spoluúčinkovanie si prizval dychovú 
hudbu Fryštácka Javořina zo Zlína v ČR. 
Československá výprava v počte 35 členov 
vyrazila do Turecka 29. júna. Zúčastnili sa     

na veľkolepom 
festivale 

svetového 
umenia a kultúry 
v mestskej časti 
Istanbulu – 
Buyukcekmece. 

Tento festival má  
12-ročnú tradíciu a v minulom roku bol vyhlásený za najúspešnejší festival sveta. „Všetko 
bolo neskutočne honosné a veľkolepé. Bolo pre nás veľkou cťou účinkovať na tak 
významnom festivale“ spomína choreografka a trénerka súboru Marija Katarína Hesková. 
„Organizácia festivalu a starostlivosť o účinkujúcich bola na vysokej úrovni. Ani sme 

s tým nepočítali. Nevedeli sme do čoho ideme, ale boli 
sme milo prekvapení. 
Čakal nás 4-hviezdičkový 
hotel s vlastnou plážou, 
krytým bazénom, saunou, 
masážami, fitnescentrom 
a podobne“ opisuje 
manažérka súboru Anna 
Hesková. 

„Po príchode a ubytovaní sme všetci dostali festivalové balíky s prezentmi a tiež nám 
pridelili vlastný festivalový autobus so slovenskou vlajkou a osobným tureckým šoférom, 
ktorý nám bol k dispozícii počas celého 10 dňového pobytu“ pridáva sa kapelník DH 
Fryštácka Javořina Martin Šidlík. „Tiež boli pre našu výpravu pridelení dvaja 
sprievodcovia. Boli s nami celých 10 dní a zabezpečovali všetko, čo sme potrebovali“ 

dodáva umelecký vedúci DH Jan Divoký. O úspechu 
československej výpravy niet pochýb. Druhý deň po príchode sa 
zúčastnili na sprievode historickým centrom Istanbulu spolu 
s umelcami z ostaných krajín. Tento deň veľa ovplyvnil. Po 
sprievode si organizátori vyžiadali vystúpenie mažoretiek s DH 
na námestí v Istanbule a hneď nato boli oslovení redaktorkou TV, 
aby tvorili tanečné kulisy počas živého vstupu do TV. Ešte v ten 

deň sa tak ocitli v hlavných správach tureckej TV. Druhý deň priniesol ďalšie dve milé 



prekvapenia. Prvým bola fotografia našej výpravy 
s prezidentom festivalu na titulke tureckej tlače a druhým 
pridané vystúpenia mimo dohodnutého programu. „Okrem 
vystúpení sme sa zúčastňovali aj nácvikov. Všetko totiž 
muselo byť perfektne pripravené, aby to na vystúpení klaplo 
na 100 %“ spomína Evka 
Matejková. „Na úvod a záver 
festivalu sa konali slávnostné 

ceremoniály, ktoré trvali do neskorej noci. Na týchto 
ceremoniáloch sme tancovali spomedzi všetkých krajín len 
my“ pripája sa Mária Bušovská. Súčasťou slávnosti bol aj 

prekrásny ohňostroj. „Máme 
nádherné spomienky. Bola to pre 
nás česť, byť hlavným bodom programu a stáť počas celého 
vyvrcholenia na najvyššom pódiu. Priznám sa, že pri tom 
nádhernom pohľade na 
amfiteáter s asi tromi 
tisíckami ľudí, nad hlavou 
ohňostroj a typická 
festivalová pesnička, ktorá 
nás všetkých dostala, sa 

nám mnohým tlačili slzy do očí“ opisuje svoje pocity 
Marika Šibíková. Niektoré mažoretky ale aj hudobníci 
nadviazali priateľstvá s umelcami z iných krajín 

a vyhotovili si nespočetné množstvo spoločných fotografií. 
„Stretli sme sa napríklad s Kórejcami, Španielmi, Mexičanmi, 
Slovincami, Ukrajincami, Portugalcami a inými „ pridáva sa 
Petr Ptáček. Okrem vystúpení 
pripravili tureckí hostitelia 
aj veľa nezabudnuteľného 
programu. Naša výprava strávila 
jeden celý deň na výlete loďou 

po známom prieplave Bosphorus. Plavba viedla do ázijskej 
časti Istanbulu. Nádherným zážitkom bola aj nočná black and 
white party, ktorej názov vystihoval predpísané oblečenie. 
Všetci museli byť oblečený len v bielo-čiernej kombinácii 
farieb. „Párty bola ladená vo vysoko honosnom štýle. Vo vstupnej hale nás vítala virtuózna 
skupina a schody lemovali muži a ženy maskovaní v trblietavých škraboškách. V hlavnej 

sále boli stoly a stoličky 
zdobené ako inak čierno-bielo 
a nad stolmi viseli drahé 
krištáľové lustre. Všetky 
nápoje a jedlo bolo voľne 
k dispozícii“ opisuje Katarína 
Hesková.  Ďalej sa mažoretky  



spolu s hudobníkmi vydali na preslávené istanbulské trhy, zavítali do mešity a jeden deň 
strávili v prekrásnom aqua parku s množstvom tobogánov. 
V tomto aqua parku sa v posledný deň konala aj rozlúčková 
párty, ktorá bola pripravená na spôsob tej prvej. Pre lepšie 
spoznanie jednotlivých krajín, prichystali organizátori aj ďalšie 
podujatia. Jedným z nich bola 
napríklad country night. Jednotlivé 
krajiny boli rozdelené do troch skupín, 

pričom v každej skupine bolo 6 krajín. Keďže skupiny boli tri, 
tak aj country night sa konala počas troch nocí. Každú noc sa 
jedna zo skupín starala o program a zábavu tých ostatných. „Išlo  

o to, že sme sa snažili naučiť našich zahraničných priateľov 
nášmu umeniu a oni zase tomu svojmu. Učili sme ich tancovať, 
pochodovať, rôzne kroky, prácu s paličkou, ale aj tzv. kačací 
tanec, ktorý naši hudobníci výborne hrali. Bola to neskutočná 
zábava“ približuje atmosféru Paulína Palíková. Manažérka 
súboru sa spolu s mažoretkami prejavili aj ako výborné kuchárky. 

Jeden deň bol vyhradený na spoznávanie národných jedál. To znamenalo, že každá krajina 
mala za úlohu pripraviť na ochutnávku nejaké zo svojich tradičných národných jedál. 
„Dlho sme uvažovali, čo uvaríme. Turci od nás chceli zoznam potravín, ktoré nám majú 
zaobstarať. Našim najtypickejším jedlom sú samozrejme bryndzové halušky, ale zožeňte 
v Turecku bryndzu .....“ smeje sa manažérka Anna Hesková a pokračuje: „nakoniec sme sa 
spoločne rozhodli, že urobíme zemiakové placky /podlesníky/ s mäskom a strúhaným 
syrom, pretože sme sa museli prispôsobiť dostupnosti potravín. Naše zemiakové placky 
mali nečakaný úspech. Turecký šéfkuchár sa si ich nevedel vynachváliť, fotil si ich, 
ochutnával a my sme mu museli napísať recept“. „Skôr ako sa na ochutnávku dostal 
zvyšok našej skupiny, všetko bolo zjedené“ spomína s úsmevom Martina Bednárová, ktorá 
pri príprave pomáhala. „V Turecku bolo nielen zábavne, ale občas sme mali aj trochu 
strach. Turci sú veľmi nebezpeční, najmä keď sa tam objaví skupina mladých mažoretiek. 
Naša mužská časť výpravy nás strážila ako oko v hlave a to aj napriek tomu, že takmer 
vždy nás po uliciach sprevádzali minimálne desiati ozbrojení policajti. Museli sme sa 
správať veľmi disciplinovane, aby sme sa z Turecka mohli vrátiť v plnom počte 
a spomínať len s úsmevom na tvári, tak ako teraz“ dodáva na záver Marianna Šprochová. 
Úspešnosť našej výpravy potvrdzuje aj fakt, že už po návrate domov prišla pochvala 
a poďakovanie z Turecka a pozvanie aj na budúci 13. ročník Buyukcekmece festivalu. 
 


