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Vietor 
do plachiet

3. ROčník SLÁvnOStnéhO 
BEnEFičnéhO gALAvEčERA

Na javisku Plaváčikovia prijímali darcovské šeky 

od štedrých mecenášov a sponzorov.

Medzi divákmi v sále bolo množstvo známych tvári. Zľava: herečka Jana 

Valocká, spoluorganizátor Roberto Leca, speváčka Monika Stanislavová, 

herci Přemek Boublík, Karin Olasová a producent Andrej Leca

Organizátori spolu s viceprimátorkou Bratislavy Petrou 

Nagyovou-Džerengovou, ktorá bola súčasťou módnej prehliadky 

úspešných žien 

Sympatizanti Plaváčka 

V módnej prehliadke sa predviedlo 14 úspešných dám, 

medzi ktorými bola známa filmová a divadelná herečka Milka Zimková

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik prevzal záštitu nad podujatím 

a podal pomocnú ruku. Na foto so spoluorganizátormi Andrejom 

a Robertom Leca

Patróni a zakladatelia Plaváčka Deana a Juraj Jakubiskovci

V programe vystúpil mladý talentovaný spevák 

Ricco Šarkozi, ktorého tancom doprevádzal talentovaný 

tanečník Jarko

Plaváčik Katka Fialová predviedla svoj veľký talent 

v stepe a zožala veľký potlesk
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Nadačný fond PLAVÁČEK ako aj jeho ob-
čianske združenie sú na Slovensku už dobre 
známe. Od roku 2010, kedy sa rozšírilo 
pôsobenie tejto významnej charitatívnej 
organizácie na Slovensko, jej predstavitelia 
zorganizovali už niekoľko podujatí na pod-
poru talentovaných detí zo sociálne znevý-
hodnených skupín. To je hlavným poslaním 
PLAVÁČKA – pomáhať deťom a mládeži zo 
sociálne slabších rodín a detských domo-
vov, ktoré majú schopnosti a talent, ale ne-
majú možnosti na ich rozvoj. Zakladateľmi 
PLAVÁČKA sú manželia Deana a Juraj Ja-
kubiskovci. Za projektom spolu s nimi stoja 
dvaja mladí producenti, konatelia umeleckej 
agentúry LECA production, Andrej Antonio 
Leca a Roberto Leca. 

Dňa 2. februára 2014 bol na obrazovkách 
Dvojky RTVS odvysielaný záznam z 3. roč-
níka slávnostného benefičného gala večera 
Vietor do plachiet. Podujatie sa konalo 
v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava 
v Bratislave, kde počas dvojhodinového 
galaprogramu vystúpili mnohí Plaváčikovia, 
teda deti vedené a podporované touto or-
ganizáciou, po boku významných osobností 
umeleckej scény ako Robo Grigorov, Jana 
Kocianová, Laci Strike&Street dance acade-
my, Otokar Klein, Adam Ďurica a ďalší. Ako 
exkluzívny hosť v programe vystúpila ruská 
operná diva Elena Obraztsova, a tiež hosť 
z Talianska – spevák Gianluca Capozzi.
Ako po minulé roky ani tento krát nechýbala 
módna prehliadka úspešných žien, repre-
zentujúcich spoločenský, vedecký, podnika-
teľský a kultúrny život na Slovensku. Dámy 
sa predstavili v netradičnej úlohe modeliek 
a predviedli sa tak v modeloch od módnych 
návrhárok Jany Pištejovej, Moniky Lace-
kovej, Slavomíry Vlasovej, Jany Kuzmovej, 
Ivany Marmare, La Rena a Emy Klein.

Podporiť ho môžete aj Vy zaslaním prázdnej 
SMS na číslo 880 v sieti všetkých mobilných 
operátorov. Cena spätnej SMS je 2 Eurá. 
Zbierame spolu pre šťastie detí.

Plaváčka svojim vystúpením podporila výborná speváčka, 

legenda slovenskej pop music Jana Kocianová

Tenorista Otokar Klein zaspieval duet s Plaváčikom Katkou 

Killarovou a tancom ich doprevádzali Plaváčikovia Matej 

a Samanta

Adam Ďurica so svojou kapelou a za doprovodu herca 

Pavla Plevčíka

Talentovaná Jasmínka spievala za vlastného 

doprovodu na klavíry

Exkluzívny hosť, operná díva Elena Obraztsova vystúpila 

v galaprograme dvakrát, publikum ju zahrnulo obrovským 

potleskom

Galavečer sprevádzali v roli anjelov herci Ján Jackuliak 

(na foto), Dominika Kavaschová a Bára Štěpánová

Skvelý Robo Grigorov tiež podporil Plaváčka svojim 

účinkovaním v galaprograme bez nároku na honorár

Orchester detí a mládeže Harmónia, kde sú medzi členmi 

talentované deti, ktoré Plaváček podporuje

Zástupcovia sponzorov, zľava: konateľ sp. TSS Group 

Peter Valušiak, nám. nemocnice Medissimo Veronika 

Horňáčková, spoluorg. Andrej Leca, mark. riad. Aquacity Poprad 

Lenka Chovancová a Roberto Leca

Na záver odznelo Oh, happy day v podaní Jany Kocianovej 

a Close Harmony Friends


