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Galavečerom občianskeho združenia LECA na bratislavskej Novej scéne vyvrcholila ročná činnosť Štvor-
lístka pre talenty – projektu, zameraného na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevý-
hodnených skupín.

V programe sa predstavili štipendisti o. z. LECA po 
boku významných osobností a umelcov, ľudí, ktorí ve-
novali svoj čas a profesionálny vklad na ich podporu. 
Zaujímavý, až rozprávkový príbeh, zinscenovaný v du-
chu slovanskej mytológie, rozohrali postavy bohov v 
podaní Idy Rapaičovej, Ľuba Gregora, Karola Čálika, Lu-
cie Lapišákovej, Jany Valockej a Karin Olasovej. Bez ná-
roku na honorár počas večera vystúpili aj Sisa Sklovská, 
Otokar Klein, KING Ivan Vereš a Brigita Szelidová, Pe-
ter Bažík, Veronika Paulovičová, tanečná skupina Cre-
Dance, Mája Velšicová a ďalší. Galaprogram predstavil i 
ukážky z populárnych muzikálov repertoáru Novej scé-
ny – Rómeo a Júlia, Hairspray, Mata Hari, Princ a Večer-
nica, v ktorých diváci uvidia Romanu Dang Van, Patrika 
Vyskočila, Simonu Groschmidtovú či Miroslavu Marče-
kovú. Trinásť úspešných žien, reprezentujúcich spolo-
čenský, vedecký, politický a podnikateľský život, sa pro-
stredníctvom exkluzívnej prehliadky prešlo po móle vo 
večerných šatách z dielní slovenských módnych návr-
hárov.

Občianske združenie LECA podporuje umelecky 
nadané deti a mládež vo všetkých odvetviach, teda v 
hudbe, speve, tanci i dramatickom a výtvarnom umení. 
Medzi jeho prioritné ciele patrí úsilie o dlhodobú pod-
poru detí, aby dokázali svoj talent prehlbovať a obhá-

jiť. Štipendisti o. z. LECA navštevujú základné umelecké 
školy, konzervatóriá i umelecké odbory vysokých škôl 
a mnohí z nich sa môžu už teraz pochváliť víťazstvami v 
domácich a svetových súťažiach. Zmysel projektu spo-
číva v rozvíjaní jedinečnosti a osobitosti každého snaži-
vého dieťaťa, bez ohľadu na jeho sociálne zázemie, vie-
rovyznanie či rasu. 

Divákmi galavečera sa sprostredkovane môžete 
stať v nedeľu 27. septembra 2015 o 20,00 hod aj vy. 
V tomto čase ho odvysiela takmer 50 regionálnych te-
levízii (TV BRATISLAVA, TV REGION – televízia východ-
ného Slovenska, TV CE, TV NITRIČKA, TV PANORÁMA, 
TV TRNAVA, TV POPRAD, TV ORAVIA, KTV – Kysucká TV, 
TV ZEMPLÍN, TV KREA a ďalšie) vo všetkých regiónoch 
Slovenska

Talentované deti zo sociálne znevýhodnených sku-
pín môžete podporiť aj vy zaslaním SMS v znení DMS 
(medzera) TALENT na číslo 877 v sieti všetkých mobil-
ných operátorov. (Cena SMS – 2 €)


