
Zodpovednosť za výber detí zo Slovenska a za všetko, čo k tomu 
patrí, má PLAVÁČEK – občianske združenie Deany a a Juraja 
Jakubiskových. Podpredsedami sú Andrej a Roberto Leca. Ich 
spoločnosť LECA Production v spolupráci s Jakubisko fi lmom 
a samotným nadačným fondom pripravujú veľký benefi čný gala-
večer v historickej budove Slovenského národného divadla, kde 
sa predstavia najväčšie talenty s najvýznamnejšími osobnosťa-
mi kultúry a športu z Čiech i zo Slovenska.

Roberta Lecu sme sa opýtali, ako sa to všetko začalo.
V roku 2009 sa naša produkčná spoločnosť spojila s Jakubiskov-
cami a ich nadačným fondom a dohodli sme sa, že skúsime s pod-
porou talentov detí zo znevýhodnených rodín aj na Slovensku. 
Oslovili sme detské domovy, uverejňovali výzvy – že je možnosť 

prihlásiť deti do nášho grantového projektu. Ohlas bol nad naše 
očakávanie – prihlásilo sa asi sto detí a hneď v tom istom roku 
sme ich pozvali na výberové konanie. Pod dohľadom odbornej 
komisie sme vybrali 20 detí, o rok neskôr ich bolo vyše tridsať 
a v tomto školskom roku máme vyše šesťdesiat  talentovaných 
detí, ktoré podporujeme.

V čom spočíva reálna podpora?
Finančné prostriedky sú účelovo viazané, na jedno dieťa prispieva-
me od 150 do 1000 eur na jeden školský rok a rodina alebo detský 
domov ich nemôže použiť na iný účel, ale len na pomôcky, alebo na 
štúdium dieťaťa. Následne deti musia na sebe celý rok pracovať, to 
znamená študovať, navštevovať krúžky, trénovať. Na konci školské-
ho roku opäť prídu na výberové konanie obhájiť si svoj talent pred 

Veľká prehliadka detských talentov s poprednými českými a slovenskými umelcami v SND

Vietor do plachiet, 
plaváčikovia!

V roku 2002 postihla tisícročná voda obrovské záplavy a neobišli ani Prahu. Stovky rodín sa museli 

sťahovať so zaplavených častí a bolo medzi nimi i veľa detí. Manželov Jakubiskovcov nenechala 

táto skutočnosť ľahostajnými a spoločne s ďalšími umelcami, športovcami a osobnosťami sa 

rozhodli zorganizovať detský tábor, kde sústredili až tristo detí z týchto rodín. Zotrvali s nimi počas 

najdramatickejších dní, s niektorými až dva týždne. Umelci im dni napĺňali hrami, súťažami a tak sa 

mohli na vlastné oči presvedčiť o ich talente. Ani táto skutočnosť im nebola ľahostajná. Uvedomili si, 

že rodičia detí, budú mať veľké fi nančné výdavky s obnovou bývania a asi by nedokázali podporovať 

aj talent svojich detí. Preto sa manželia Jakubiskovci rozhodli, že ich nadačný fond sa primárne 

zameria na podporu talentu sociálne znevýhodnených detí a tejto iniciatíve, ktorú neskôr priniesli aj 

na Slovensko, dali príznačný názov Plaváčik.
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účinkujú:

HELENA VONDRÁČKOVÁ, MICHAL DAVID, ROBO GRIGOROV, MÁRIA ČÍROVÁ,
SÓLISTI MUZIKÁLU ÔSMY SVETADIEL, FREDY AYISI & FREDY’S DANCE GROUP,  ROMAN VOLÁK, 

BALET SND,  MÁJA VELŠICOVÁ, FELIX SLOVÁČEK, LERA, LAĎA KERNDL

V OPERNOM DEFILÉ: OTOKAR KLEIN, ADRIANA KOHÚTKOVÁ, ALENA MIRO, MIROSLAV BARTOŠ A PETER DVORSKÝ 
DEANA JAKUBISKOVÁ & JURAJ JAKUBISKO

v roli anjelov galavečer uvádzajú:

NAĎA KONVALINKOVÁ, DANICA JURČOVÁ A BEÁTA GRENECHE

MAĽUJÚ, SPIEVAJÚ, TANCUJÚ A HRAJÚ
TALENTOVANÉ DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV A SOCIÁLNE SLABÝCH RODÍN ZO SLOVENSKA A ČIECH

P r e d a j  v s t u p e n i e k  n a  s l á v n o s t n ý  b e n e fi č n ý  g a l a v e č e r  v  p o k l a d n i c i a c h  S N D ,  i n f o  n a  t e l .  č í s l e  0 2 / 2 0 4  7 2  2 9 9  a l e b o  0 2 /  2 0 4  9 4  2 9 0

  

PLAVÁČEK - nadačný fond Deany a Juraja Jakubiskových,

spoločnosti Jakubisko Film a LECA production v spolupráci

so Slovenským národným divadlom, Slovenskou Televíziou a Českou Televíziou

Vás srdečne pozývajú na

2. ROČNÍK 
BENEFIČNÉHO GALAVEČERA 

VIETOR DO PLACHIET
1. apríl 2012 od 20:05 hod.
Historická budova Slovenského národného divadla

Priamy prenos bude vysielaný 

na STV Jednotke a ČT1 od 20:05 hod.

Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR 

J.E. Ivana Gašparoviča a starostky 

Bratislava - Staré mesto Tatiany Rosovej.
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odbornú porotu. Ak porota usúdi, že došlo k výraznému posunu 
talentu, dieťa dostane podporu aj na nasledujúci rok.

Je to skvele vymyslené. Aká je úspešnosť obhajoby?
Veľmi vysoká, až 75 percentná a niektorých podporujeme už tretí rok..

Nájde sa medzi nimi aj výrazný talent?
Máme deti s hudobným, výtvarným i športovým talentom. Kon-
krétne veľký hokejový talent z Detského domova v Dubnici nad 
Váhom si vybral člen poroty Jozef Golonka. V rámci výberového 
konania hral s nimi futbal a okamžite vedel, že chlapec má vysoký 
potenciál úspešnosti.  Už dokázal čo-to povedať aj k stratégii ho-
kejovej hry. Máme aj talentované baletky, ktoré študujú na konzer-
vatóriách. Podporujeme saxofonistu Patrika, ktorý je už mediálne 
známy zo súťaže Mini talent show. Patrikov talent objavil síce jeho 
dedo, a my mu pomáhame pri plnení jeho sna – stať sa profesionál-
nym muzikantom. Patrik žije v rómskej rodine, kde otec i matka sú 
dlhodobo nezamestnaní.

Patrika miluje asi celé Slovensko a isto ho uvidíme na spomína-
nom galavečeri v SND.
Podujatie sa uskutoční 1. apríla v SND a v priamom prenose 
ho bude vysielať STV Jednotka a ČT1. Záštitu nad podujatím 
prevzal prezident Gašparovič a starostka Bratislavy Starého 
mesta Tatiana Rosová. Program je zostavený tak, že naše talen-
ty – plaváčikovia - sa predstavia so svojimi vzormi. Napríklad 
spomínaný Patrik vystúpi s pánom Felixom Slováčkom, talento-
vané baletky s členmi baletného súboru SND, spevácke talenty 
s Helenou Vondráčkovou, Michalom Davidom, Máriou Čírovou 
a Robom Grigorovom. Spoločnú choreografi u s deťmi robia 
Fredy Ayisi a Anička Vaškovičová. Pozoruhodné bude operné 
defi lé, kde diváci uvidia operných umelcov Alenu Miro Medko-
vú, Otokara Kleina, Adrianu Kohútkovú i Petra Dvorského. Za-
spieva si s nimi  talentovaná sedemnásťročná speváčka i dnes 
už najstarší plaváčik, 26-ročný Miroslav Bartoš, člen plzenskej 
opery. Súčasťou večera bude módna prehliadka špičkových ná-
vrhárov a ich modely predstavia úspešné ženy z Čiech a Slo-
venska, ktoré sú zároveň mecenáškami nášho nadačného fondu, 
to znamená, že ho fi nančne podporujú. V dva a pol hodinovom 
programe uvidíme tiež nestarnúce herečky, legendy Evu Krí-
žikovú a Květu Fialovú, klavírneho virtuóza Richarda Rikkona,  
koncertnú gitaristku Evu Golovkovú, sólistov úspešného muzi-
kálu Osmy svetadiel Nelu Pociskovú, Janka Slezáka, Martu Po-
tančokovú, Lenku Salmanová a ďalších. Na tomto mieste chcem 
povedať, že všetci účinkujúci vystúpia bez nároku na honorár, 
začo im veľmi vďačíme.

V čom je hlavná fi lozofi a projektu Plaváčik?
V súčasnosti sa robia mnohé talentové súťaže, médiá im venujú 
veľkú pozornosť, dostávajú príležitosť prezentovať sa, ale to sa 
rýchlo skončí a tie deti zrazu nevedia, čo so sebou a upadnú do 
zabudnutia. Náš nadačný fond ich podporuje dlhodobo, sledujeme 
ich vo vývoji, fi nančne i viac rokov podporujeme a tak ich svojím 
spôsobom nútime, aby sami na sebe pracovali. Pre tých najúspeš-
nejších bude vystúpenie v SND s poprednými umelcami odme-
nou, obrovským zážitkom, ale aj motívom, aby sa im v budúcnosti  
vyrovnali.

Ako sa  prejavia talentovaní výtvarníci a športovci?
Plaváčikov - športovcov sledovala videokamera a na veľkom plát-
ne v SND budú môcť diváci vidieť dokrútky. Výtvarníkov si zobrali 
pod dohľad dvaja umelci – akad. mal. Daniel Bidelnica a maestro 
Juraj Jakubisko, ktorí s deťmi pracujú na dvoch veľkoformátových 
olejomaľbách. Ďalší artefakt, ale zo skla, vzniká v sklárňach a robí 
ho mladý 18-ročný študent  za asistencie Terézie Pekaríkovej, 
slovenskej sklárskej dizajnérky, ktorá žila a tvorila niekoľko ro-
kov v Holandsku. Tieto tri diela budú odprezentované na javisku 
a následne odovzdané novým majiteľom, ktorí si diela, signované 
spomínanými umelcami, vydražili.

Galavečer bude aj pre širokú verejnosť, kde si môžu záujemco-
via kúpiť vstupenky?
Predpredaj vstupeniek bude prostredníctvom pokladníc Sloven-
ského národného divadla. Pokiaľ by vaši čitatelia prejavili záujem, 
môžu sa informovať aj na telefónnom čísle 0902 532 088.

Kvetoslava Čerňanská
Foto: Ľudmila Krieschová
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