
Quynh Trang Hoang Thi v sebe
skrýva veľký pohybový talent. Ho-
ci bola Quynh umiestnená do det-
ského domova, to jej nijako nepre-
káža v tom, aby rozvíjala svoj po-
hybový talent, veď na to akoby
bola predurčená. Tanec je jednoz-
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Galavečer pripravujú Nadačný fond Plaváček v spolupráci so
spoločnosťou Leca production.

ANDRIJAN TURAN

�

Je celkom prirodzené,
že keď odevná dizajnér-
ka a módna návrhárka
Jana Kuzmová vyštudo-
vala odevný dizajn na
Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratisla-
ve, prešla mnohými do-
mácimi i zahraničnými
módnymi prehliadkami
a výstavami, napríklad
v USA, vo Francúzsku, v
Taliansku, Rakúsku,
Česku, získala niekoľko
významných ocenení
udelených odborníkmi
z oblasti módy – Mittel-
moda Premio Goricia
(IT), či Cenu Martina
Benku. Táto talentova-
ná módna návrhárka,
ktorá tvorí od roku 2007
pod vlastnou značkou Kuzmi, pracovala po
skončení štúdia niekoľko rokov ako módna
dizajnérka ateliéru Vogel couture a možno

práve tam jej napadlo
pomôcť tým, ktorí ne-
mali také šťastie ako
ona, ale tak ako ona
majú talent, ktorý by
nemal zostať nepovšim-
nutý.
Jana Kuzmová charita-
tívnemu projektu Plavá-
ček určite verí: „„AAkkoo  mmaatt--
kkaa  mmaallééhhoo  ddiieeťťaaťťaa  vvnníí--
mmaamm  ttéémmuu  ppooddppoorryy  ddeettíí  zzoo
ssoocciiáállnnee  zznneevvýýhhooddnneennééhhoo
pprroossttrreeddiiaa  oobbzzvvllááššťť  cciittlliivvoo..
PPllnnee  ssii  uuvveeddoommuujjeemm,,  aakkýý
vveeľľkkýý  vvýýzznnaamm  vv  žžiivvoottee  kkaažž--
ddééhhoo  zz  nnááss  mmáá  rrooddiinnaa
aa pprroossttrreeddiiee,,  vv  kkttoorroomm  vvyy--
rraassttáámmee..  NNoo  aa  kkeeďďžžee  ppoodd--
mmiieennkkyy,,  ddoo  aakkýýcchh  ssaa  ddiieeťťaa
nnaarrooddíí,,  oovvppllyyvvnniiťť  nneevviieemmee,,
kkaažžddáá  nnaaššaa  ppoommoocc  nnaa  rroozz--

vvoojj  ppoozziittíívvnnyycchh  ddaannoossttíí  mmaallýýcchh  ttaalleennttoovv  jjee  vveeľľmmii
zzmmyysslluuppllnnáá..  PPrreettoo  ssoomm  oocchhoottnnee  aa rraaddaa  vvssttúúppiillaa  ddoo
pprroojjeekkttuu  NNaaddaaččnnééhhoo  ffoonndduu  PPLLAAVVÁÁČČEEKK..““  

TALENT

načne jej najobľúbenejšou voľno-
časovou aktivitou, ktorej sa  zača-
la venovať len v minulom roku po-
čas pobytu v Krízovom centre Al-
žbetka v Spišskej Novej Vsi, pod
vedením člena tanečnej skupiny
The Pastels, ktorá dnes zbiera za-
slúžené úspechy nielen na Slo-

vensku, ale aj v zahraničí a vo
svojom odbore patrí k ab-

solútnej špičke. Krásna,
mladá Quynh sa v tan-
ci doslova našla, čo
zásadne  ovplyvnilo
jej život. Dnes pravi-
delne týždenne na-
vštevuje Základnú
umeleckú školu vo
Zvolene a je veľmi

šťastná, že si jej na-
danie všimli aj iní, ke-

ďže bola vybratá ako
účinkujúca do pripra-
vovaného tanečného
muzikálu, ktorý by mal
byť prezentovaný verej-

nosti v lete 2012. Vý-
razný talent a mimo-

riadna cieľavedo-
mosť, s akou

Quynh pristupu-
je k tancova-
niu, sa prejavili
aj na výbero-

vom konaní grantového projektu
Vietor do plachiet Nadačného fon-
du Plaváček, ktorého patrónmi sú
manželia Deana a Juraj Jakubi-
skovci. Na výberovom konaní, kto-
ré sa uskutočnilo 30. septembra
2011 v Bratislave, bola práve
Quynh veľmi úspešná. Porotcovia
za tanečnú oblasť – tanečníci
a choreografi Fredy Ayisi a Anna
Vaškovičová Quynh, alebo Zuzku –
ako ju občas volajú kamaráti –
ohodnotili ako najvýraznejší ta-
lent zo zúčastnených detí, čím ju
nielen potešili, ale najmä naštar-
tovali v tom, aby sa snažila byť eš-
te lepšia a originálnejšia. Mladá,
nádejná tanečnica si veľmi váži fi-
nančnú podporu Nadačného fon-
du Plaváček, vďaka ktorej je mož-

né financovať jej finančne nároč-
né kostýmy, ako aj poplatky za
školné. Keďže dnes je Quynh fi-
nančne podporovaná, nemusí sa
obávať toho, že by jej sen napre-
dovať v tanci pod odborným vede-
ním bol ohrozený.  Quynh už dnes
vie, že po skončení Obchodnej
akadémie, ktorú navštevuje, sa
chce venovať tancu aj profesne a
zároveň by s radosťou a láskou ra-
da odovzdávala získané skúsenos-

ti iným ako učiteľka tanca. Nadač-
ný fond Plaváček tomuto mladé-
mu dievčaťu nielen pomáha tan-
covať, ale najmä ju naučí veriť
iným, tým, ktorí jej nezištne po-
máhajú byť každý deň ešte šťast-
nejšou.

Na tanec je predurčená

Talent je bohatstvo, ktoré nemožno nikomu
vziať. Ak ho dieťaťu pomôžeme rozvíjať,
dáme mu nádej na lepšiu budúcnosť. Túto
filozofiu si osvojili viaceré úspešné Slovenky,
ktoré v rámci projektu manželov
Jakubiskovcov chcú pomôcť, aby šancu
rozvinúť svoj talent dostali aj deti z detských
domovov a sociálne slabých rodín. Dve z nich
vám predstavujeme v dnešnom čísle
Slovenky. Vyvrcholením ich nevšednej
podpory a pomoci bude galavečer Vietor do
plachiet 29. januára 2012 v Slovenskom
národom divadle, kde sa talentované deti
predstavia po boku hviezd.

92 � slovenka

„Talent v deťoch je dar, ktorý treba objaviť, podporiť, roz-
víjať nezávisle od toho, v akých podmienkach deti vyras-
tajú. Ak by sa prehliadol čo len jeden, národ stráca svoje
kultúrne bohatstvo, ktoré vychádza z ľudí nadaných,
kreatívnych a naše deti sú toho zárukou. Projekt Vietor
do plachiet Nadačného fondu Plaváček je silnou myšlien-
kou, ktorá má pomôcť tým deťom, ktoré by inak možno
nemali šancu na šťastnejšiu budúcnosť, pohnúť sa
vpred.“ To je vyznanie zubnej lekárky Simony Horňáko-
vej, prečo sa rozhodla podporovať Plaváček.
Simona Horňáková, ktorá je spolu s manželom konateľkou
spoločnosti Proteo, nie je k umeniu či talentu ľahostajná, pre-
tože hoci je úspešnou podnikateľkou, je aj mamou štyroch de-
tí, ktoré aktívne podporuje v hudobnom vzdelávaní. Veľmi
dobre vie, aké je dôležité, aby talent mal šancu rozvíjať sa.
Len tak sa z nadaného dieťaťa môže stať úspešný operný spe-
vák, klavírny virtuóz alebo talentovaná tanečníčka. Uvedo-
muje si, že mnohé deti zo znevýhodneného prostredia to ma-
jú oveľa ťažšie ako deti, ktoré majú všetky príležitosti rozvíjať
svoje danosti. Svojím pôsobením by rada dala šancu deťom,
ktoré nemali to šťastie narodiť sa v milujúcej rodine.  

sa nesmie 
stratiť

Naša pomoc 
dá deťom 
šancu 

Nadanie nesmie ostať nepovšimnuté


