
 

Ahojte, je tu váš úvodník.  

Predletavský úvodník.  

Možno ste čakali dej, príbeh, hlboké, 

kontemplatívne zamyslenia, hrste spomienok, 

letavské ódy, sarkastické poznámky a podobne. 

 Nie. Nič také nenapíšem. Budem stručný, ale 

veľmi adresný, popri tom všetkom jednoducho 

originálny.  

Teda skrátka a jasne: Maňo, Fiťo, Spery, 

Mathej, Nastenka, Kefko, Mamka Anka, Maťko, 

Erika, Milan, Marcel, Petiar, Michal, Janka, 

Mirko, Karolínka, Feri, Betka, Domča, Alenka, 

Zuzka, všetky panie kuchárky... A všetci - teším 

sa na váááááááás.  

Prajem vám najkrajšie Letavy, aspoň také, aké 

sú každý rok. Ja som za ostatných pätnásť rokov 

zažil pätnásť najlepších Letáv a teším sa 

na šestnáste.  

Váš Jano Cíger z Mädokýša 

 
Pár dní pred Letavami som sedel nad týmto 

predLetavským periodikom s pocitom, že 
neviem, o čom by som v ňom malo písať. 

Mám za sebou tri mesiace, kedy som sa 
dennodenne stretával so silnými príbehmi Ľudí 
Letáv. Nazbieralo sa ich vyše osemdesiat. 

V každom bola zachytená iná rovina Letáv, iný 
pohľad, spomienky, ktoré sa dokážu preliať 
do tohto roku i do budúcnosti. 

Príbehy predstavili zabudnuté i aktuálne, 
ukázali cestu,  povzbudili. Kto čítal, už vie všetko. 
I tak veríme, že budete čítať i nás. 

 Tohtoročná redakcia bude staronová, bude 
v nej chýbať veľa redaktoriek, preto sme 
poloviční. Ale o to so zmenšeným písmom.  

Popíšte s nami nepopísaný List Letavským. 
Mathej 

 
VAŠE DIELNE A VAŠI LEKTORI 

1. KRESBA: Katarína Lucinkiewiczová (BB) 
2. MAĽBA: Viera Ráčková (BA) 
3. KERAMIKA: Milica Podstrelencová (LM)  
4. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA: Lukáš Macek /ZA/ 
5. BÁBKÁRSKA TVORBA:  
Martin von Dúbravay /BA/ + Luca Barczi /BA/ 
6. PANTOMÍMA: Miroslav Kasprzyk /LM/ 
7. HERECKO – REŽIJNÁ TVORBA:  
Jana Oľhová /MT/ + Dušan Vicen /BA/  
8. TANEČNÁ TVORBA: Laco Cmorej /BA/  
9. HUDOBNO – TEXTÁRSKA TVORBA:  
„Nany“ Hudák /PD/ + Miro Lukačovič /Brno/ 
10. STAND UP & SLAM POETRY:  
Vlado Janček /BA/  
11. EXTRÉMNE PÍSANIE:  
Mathej Thomka /Praha/  

PROGRAM – 35. LETAVY  
NEDEĽA: 2. augusta 2020  
13.00 – 18.00 – PRÍCHOD + REGISTRÁCIA 
18.00 – 20.00 – VEČERA 
20.00 – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 35.ročníka LETAVY  
21.00 – SATÉNOVÉ RUKY + V.B.P.S /dvojkoncert /  
23.00 – PORADA lektorov a štábu (jedáleň) 

PONDELOK: 3. augusta 2020  
7.30 – 9.00 – Raňajky 
9.00 – ZRAZ všetkých v CENTRE 
9.30 – 12.00 – DIELNE 
12.00 – 14.00 – OBED + siesta 
14.00 – 18.00 – DIELNE 
18.00 – 20.00 - Večera 
20.00 – BIJOU TERRIER /SVK/ koncert 
22.00 – HISTÓRIA LETÁV (premietanie dokumentov) 

UTOROK: 4. augusta 2020  
17.00 – 18.30 – ČÍTANIE z knihy 
           Tereza Oľhová: Nespúšťaj oči z trate! 
18.30 – 20.00 – Večera 
20.00 – ZABIŤ FRANTIŠKA – koncert 
22.00 – HISTÓRIA LETÁV (premietanie dokumentov) 

STREDA: 5. augusta 2020  
18.00 – 20.00 – LETAtrh 
20.00 – VÝPREDAJ NÁPADOV  
    – skoro show  všetkých pre všetkých 
22.00 – HISTÓRIA LETÁV (premietanie dokumentov) 

ŠTVRTOK: 6. augusta 2020  
14.00 – SPOLOČNÁ FOTO (pri pódiu) 
17.00 – 18.30 – Literarnyklub.sk moderuje Kali K. Bagala 
                         – Karlos Kolbas „Všetko alebo nič“  
18.30 – 20.00 - Večera 
20.00 – NANY HUDÁK & SHZ & MARTIN GEIŠBERG 

PIATOK: 7. augusta 2020 
20.00 – NOČNÁ VERNISÁŽ  
           – prezentácie výtvarných dielní 
21.00 – Prezentácia BÁBKARSKEJ DIELNE 
22.00 – HISTÓRIA LETÁV (premietanie dokumentov) 

SOBOTA: 8. augusta 2020 
16.00 – 24.00 - PREZENTÁCIE DIELNÍ 

24.00 – ZÁVER + RETRO DISCO 

NEDEĽA: 9. augusta 2020 
7.30 – 9.00 – Posledné raňajky 
9.00 – 24.00 – ROZLÚČKY A PLAČKY 
LÚČENIE účastníkov + NÁVRAT do krutej REALITY 

ZMENA PROGRAMU VYHRA(N)ENÁ 

 
Letavské príbehy máme zapečatené v duši. 

Fiťo 
 

Letavy sú podujatie, kde sa partia idiotov, ktorá 
je postihnutá umením, snaží prezentovať svoje 
šialenstvo, a ďalšia partia idiotov sa im to snaží 
silou mocou umožniť!            Spery

  

AKÉ VLASTNE BUDÚ TIETO LETAVY? 
Celé sa to začalo tým, že mi najprv písal Robo, 

že nemá dobrý pocit z tohtoročných Letáv, bude 
málo ľudí a všetky tie obmedzenia, že to zabije 
ducha a atmosféru Letáv. Povedal som mu, že 
ľudí bude tak akurát, že niekedy menej je viac, 
že miesto predsa ostáva to isté, maximálne 
jeden plot navyše alebo menej, no čo už. 

Neskôr som stretol v krčme Paulin, a tá sa mi 
pri borovičke posťažovala, že nevie, či si zaslúži 
miesto na Letavách. Vraj sú Letaváci, ktorí si to 
zaslúžia viac, pretože striehli na webe už hodinu 
pred prihlasovaním a o svoje miesto sa pobili. Jej 
sa nejak pošťastilo prihlásiť aj hodinu potom, 
a teraz nevie, či by svoje miesto nemala dať 
pravejšiemu Letavákovi? No čo vám poviem. 
Keby sme nesedeli v najpunkovejšej krčme 
v Bratislave, dám jej na zadok rovno tam.  

A nakoniec mi Thomka píše, že nevie, čo má 
dať do PredLetavského Listu, pretože ešte nie je 
letavsky naladený. Keby nebol vyšší, rýchlejší, 
mocnejší a kučeravejší, tak mu jednu naladím! 

Kamaráti, priatelia, Letaváci! Ak niečo naozaj 
zabíja ducha Letáv, je to práve takéto škaredé, 
ba priam až bakané myslenie.  

Buďme radi za Letavy, aké tento rok máme, 
pretože sme pokojne nemuseli mať žiadne. 
Mohli sme tak akurát sedieť doma na zadku. 
Ak už prídeme na Letavy s myšlienkou, že budú 
nanič, tak sa môže stať, že také naozaj budú.  

Ak budeme celý týždeň chodiť a mrnčať, že 
kto nám tu chýba, neprivoláme ho tým. Skúsme 
si radšej poriadne užiť toho, kto tu je a spoznať 
tých, ktorí prišli prvýkrát.  

Na záver vám teda odpoviem na otázku: Aké 
vlastne budú tieto Letavy?  

A odpoviem vám tak, ako odpovedám 
každému, kto sa ma pýta, aké vlastne sú tie 
Letavy. Letavy sú také, aké si ich zrobíš. Tak si ich 
spoločne spravme nezabudnuteľnými. 

Gabriel 

Každé Letavy sú iné, no rovnaké zároveň. 
Tešíte sa na raňajky na krIpli, Nogove diskotéky 
či Omšu za Kolejáka. To sú tie istoty, ktoré si 
Letaváci zaslúžia!  

A potom sú tu novinky či prekvapenia. Bude 
nová dielňa? Iný lektor? Budú mať aj mäsožravci 
vyprážaný karfiol na obed? Ktovie...  

Uplynulé mesiace boli plné otáznikov 
a strachu, či sa vôbec stretneme. A ak sa 
stretneme, aké to bude? Budem si musieť 
doniesť čašu na Perlu? Budem musieť nosiť 
rúška, keď budem v jedálni? Zíde sa mi 
na Latríne? Nuž, bude to komornejšie, opatrné. 

Ale hlavne, že bude! Tak sa tešte, doneste si 
antibakteriálny gélik na paprčky, rúška a čisté 
ponožky. Cmuk.                Klaudia 



 

LOV PRVOLETAVÁKOV 
PREČO PRIŠLI PRVOLETAVÁCI? 

 Petra P, KE/BA, kresba – Práve vďaka Apokalypse 2020 
som sa po štyroch rokoch neustáleho naťahovania sa 
samej so sebou, či ísť na Letavy, či dať prednosť práci, 
rozhodla vybrať ceruzky a gumu zo šuflíka a prihlásiť sa. 

 Wanda V, Brno, maľba – O Letavách viem od roku 
2013, ale vždy som bola v zahraničí. Korona mi pomohla 
stráviť leto tu a užiť si ho v pohodlí. 

 Eva L, Brno, maľba – Nemuselo ma nič presviedčať, 
na Letavy ma ťahá chuť tvoriť a spoznávať pritom nových 
ľudí. Zažívať, žiť, užívať si. O Letavách som sa dozvedela 
od priateľov – Mišky, Zuzky, Samka a Matúša, ahojte! – 
a hneď som vedela, že musím, musím! 

 Paulína P, Púchov, maľba – Viem o nich už asi 10 rokov 
a každý rok som našla výhovorku, prečo to odložiť. Teraz 
je ideálny čas, presne v tejto postapokalyptickej dobe. 

 Katarína S, Žilina, maľba – Kamarátka Viki ma 
v karanténe opila cez videohovor, ani som sa nenazdala 
a bola som presvedčená, že toto leto musím ísť na Letavy, 
nech sú, kde sú. (A vyzerá to, že na kraji sveta.) 

 Ester Z, Nitra, maľba – Sama som Letavy objavila ešte 
pred touto galibou. Ani tá, ani nič iné, mi však nemohlo 
zabrániť, že na ne tento rok pôjdem. 

 Michelle P, Modra, keramika – Entity z Nemiestneho 
gangu ma prehovorili a taktiež fakt, že mám 7.8. 
narodeniny a chcela som ich osláviť na Letavách. 

 Linda C, Tisovec, keramika – Minulý rok sa mi 
nepodarilo ísť. Ale dodržala som sľub, ktorý som dala 
svojmu priateľovi, kamarátom a „nejakému" Thomkovi 
na Drienku, že tento rok určite pôjdem. 

 Victoria T, BA, fotografia – Túžba zažiť niečo nové a 
krásne aj v týchto (ne)časoch. Na Letavy som sa chystala 
aj po minulé roky, ale cítila som, že až teraz je môj čas. 

 Roman D, PB, fotografia – Rozmýšľal som, kam sa dá 
v týchto časoch uniknúť a zároveň byť v realite s fajn 
ľuďmi. A hneď mi napadli Letavy. 

 Miroslav F, PB, fotografia – Presvedčil ma syn, ktorý 
ma na Letavy nahovára tri roky. Nastal čas „podľahnúť.“ 

 David V, BA, Hudobno-textárska – Namotivovali ma 
kamaráti Miro s Viki. 

 Samuel B, BB, Stand-up – Presvedčila ma moja 
priateľka Lucka Antalová. Bol som kvázi rozhodnutý 
prihlásiť sa ešte pred aktuálnou situáciou. 

 Baška P, Liptovská Teplá, herecká – Danka Ondríková 
mi tak opísala letavské prostredie, že sa teším na to nové 
dobrodružstvo. 

 Pavla R, Praha, herecká – Přátelé, zkušení Letaváci 
z mé divadelní skupiny, mě přesvědčili, že je to nejlepší 
místo na světě. Nepochybuji, že si to, zvláště v této době, 
pořádně užijeme. 

 Dorotka V, BA, tanečná - Presvedčil ma jeden milý 
človek, ktorého som spoznala na Scénickej žatve. 
Povedal, že Letavy sú miesto pre mňa. Tak reku idem. ;) 

 Nikol N, Sikenica, tanečná - Moji Habakukskí kolegovia 
ma presvedčil a Paľo Ďurás potvrdil, že nijaká pandémia 
Letavákov nezastaví.  

 Sára T, Košice, tanečná – Už pred celou korona 
situáciou som vedela, že pôjdem. A keďže sa našťastie 
Letavy nezrušili, nevidela som dôvod, prečo nejsť. 

 Katarína V, Štvrtok na Ostrove, tanečná - Presvedčilo 
ma volanie duše po letnom dobrodružstve v príjemnom 
prostredí, kde sa stretávajú podobne zmýšľajúci ľudia. 

 Livia D, Ďurďošík, tanečná – Kamarátka Lenka. 
Navštevuje ich už niekoľko rokov. Letavy pôsobia na mňa 
ako tajne vysnívaný sen a ani som netušila, že by som 
niekedy niečoho takého mohla byť súčasťou.  

 Zuzana Krčmar, La Tour-de-Peilz, tanečná – Kamoška 
Lenka mi Letavy ospevuje už dlhší čas. Keď som zistila, že 
bude miest menej ako obvykle, refreshovala som ako 
o život. Nejaká korona mi moje vytúžené leto vziať 
nemôže! Podarilo sa. 

DEŇ R. (25.5.2020) 
- Súčasní študenti budú mať obrovskú výhodu. 

Na túto chvíľu trénovali celé štúdium. 
- Niekde v Nitre: Skúsme vyrovnať šance. 

- Potrebujem ja takéto nervy na staré kolená? 
- Slavoj, kde si, keď potrebujeme korupciu. 
- Ponúkam kartón Perly! Lukratívne miesto 
v stane! Lektorstvo! Moje prvoletavácke 
panenstvo z roku 2010. 
- 18:00 - Internal server error (F5) 
- Koľko Letavákov treba na zhodenie servera? 

- Desať na dielňu.  

- Rimavská Sabotáž? (Nie, Nitráž!) 
- 18:00 - 18:10 – Je vás veľa!  

- Kto by to bol povedal?...  

- Čím častejšie budete refreshovať, tým 
pozdejšie to nabehne. (F5, F5)  

- Vďakabohu, nebeží to na mojom serveri, 
(ale zaujímali by ma čísla náporu.)  

- Kriste, som zabudol, do akej dielne chcem ísť! 

- Počul som, že prihlasovanie bude až o 20.00. 
Nenáhlite sa, choďte na kávu a ja to postrážim... 

- Nahoďte to už, mám hlad a prádlo v práčke. 

- This site can´t be reached (F5, F5, F5) 

- Správny Letavák vydrží refrešovať do polnoci! 

- 18:15 – Stránka je nazad. Heslo chce furt! 

- Chce to heslo, lebo sa obnovuje server 
zo zálohy spred 18:00, kedy to nepadalo. 

- Kto vie heslo? (F5, F5, F5, F5) 

- Skús: Letavy2020, TEHLA Britterm, UjaťUjať-
UjaťHoraVšetkýchHôrSpravilBySomPrvovýstup
NoJančekTuBolSkôr 

- Jasné, skúšajte kktiny a bude to padať ďalej... 

- Pozri padá server, praj si niečo. Nech nepadá! 

- 18:20 - Čo urobil ten z Nitry? Lebo sú veci, 
ktoré ani ja nechcem prekonať. (F5, F5, F5, F5)  

- Poslal prihlášku dvakrát pred 18:00 
cez hádača hesla. Tak sme o 18:00 vymazali celý 
systém prihlášok. Aj s tými jeho.  

- Tomu zakázať Letavy! (F5, F5, F5, F5, F5) 

- Práve naopak! Kým my sme tu plkali, on 
prelamoval heslo. 

- To jakože do okýnka Heslo napsal své osobní 
údaje a do jaké chce dílny? (F5) 

- 18:25 - Prihlášky formou výberu SuperStar! 

- Radšej cez Vyvolených alebo Mojsejovcov. 

- Thomkova mama pošle prihlášku cez grilážky. 

- Idem vešať prádlo, prezvoňte mi. (F5) 

- Ale nevolajte mu všetci, preťažíte mu mobil.  

- 18:35 - zatiaľ server drží. 

- Secure Connection Failed   

- skús Insecure ako ja. Už som prihlásený. 

- 18:38 - Po iné roky nám chodila prihláška 
každých pár minút. Teraz nám búcha na dvere 
vyše 100 ľudí. (Tanečná a hudobná je full.) 

- Že vraj Letaváci! Páči sa mi, že nikto nenapísal, 
že sa dá konečne prihlásiť. Ale pochválil sa, že je 
prihlásený. Tiež som prihlásený. 

- Mám vás všetkých rád, ale... 

- Ak nebudem mať dielňu, založím si vlastnú! 

- Konečne plnohodnotný Kiáč? 

- Nie, dielňu stavania a zhadzovania servera. 

- A poistil som si, aby mi zavolali, že som 
prihlásený - dal som si Vegánsku stravu. 

- 19:28 nabehla prvá úhrada 

- Za hodinu prišlo 140 prihlášok, vlani to bolo 
120 za 24 hodín. Všetci chcú spať v posteli. 
Do stanu je 25 odvážlivcov. 

PO (MÁM TO!) 
Klaudia: Mňa nechcelo prihlásiť do štábu, asi sa 
tento rok neotvára. Humory - už som. Som 
zvedavá, čo si lektor Spery pre nás vymyslí. 
Viki: Prihlásená! Toto bolelo skoro ako určité 
obdobie v mesiaci! 
Filip - Takto som sa neklepal ani pri písaní 
na písomke. Eufória po stlačení enter bola 
neopísateľná. 
Mima - Boli to také stresy, že som nachvíľu 
zabudla dátum môjho narodenia. 
Jano - To sa stalo aj mne. Našťastie mi platil ten, 
čo som dával minulý rok. 
Miro: Ešte stále sa mi tají dych. Noges 
a inťerňety dostali poriadne zabrať!!! Hádam sa 
dostali všetci... 
Róbert - Och, toľko zábavy takto ku koncu mája, 
Noga, vďaka za fun! 
Noga - Mne za PC do smiechu nebolo, od 18:00 
som nestíhal ani na WC. 
- Myslíte si, že ich napadne účtovať si aj za túto 

online zábavu?  
- Bože, toto by sme mali robiť každý rok. 

LETAVY: PLNOSŤ ZÁŽITKU OD PRIHLÁSENIA 
PO VERNISÁŽ. 

 

PRIHLASOVACIA MATEMATIKA 
11 dielní x 10 na dielňu – 19 zrušených = 153 

TOP TEN - Najrýchlejšie prsty na Letavách. 
č.1 – neudelené   
2. Veronika Zacharová  
3. Skajka Piovarčiová 
4. – 10. Roman Furiel, Adam Zlý Šerif Jursky, 
Michal  Krištofík, Dominik Strunga, Šimon Ille, 
Eva Lalkovičová, Robert Furiel 
 

HYGIENICKÉ PRAPIDLÁ KIABARU 
- V našom bare sa nemusíte ničoho báť, Coronu 

nemáme. Veď kto by už pil také šťanky? 
- Pri vstupe do KiaBaru automaticky požite 

dezinfekciu. 
- Kto nedezinfikuje, musí dodržiavať minimálne 

dvojmetrový odstup od baru. 
- Do baru vstupujte len s umytými rukami, 

nohami a najmä pohármi. Kto nepríde umytý, 
musí dodržiavať minimálne dvojmetrový 
odstup od ostatných. 

- Na prekrytie tváre a dychu požite hruško. 
- Pri stole môžu spolu sedieť maximálne dve 

osoby. Viacero osôb môže spolu sedieť 
pri stole, len ak žijú v spoločnej chatke alebo 
stane. To všetko samozrejme za predpokladu, 
že si stôl donesú. Aj stoličky. 

- Okrem šachovnicového sedenia je potrebné 
dodržiavať aj šachovnicové pitie. Pijeme teda 
striedavo biely a tmavý alkohol.    

- Za prekročenie svojich hraníc hrozí pendlerovi 
pokuta vo výške podčiarkového piva 
a päťdňová karanténa. 

- V čase od 21:00 do 22:00 je KiaBar prístupný 
len pre dôchodcov a tých, čo majú nad 65%. 

- Hlavný (dentálny) hygienik je aj tento rok Kkt. 
Njb. Peter Šlesár a.k.a Šleso IPA. Pič. Zelenú 
bude podávať tradične už pri raňajkách. 

- V prípade sprísnenia nariadení Hlavným 
(dentálnym) hygienikom prejde KiaBar 
automaticky na okienkový výdaj. 

- V rámci prevencie proti Corone je tento rok 
prísne zakázané kolovanie Perly. Do Perly 
preto v žiadnom prípade kolu nelejte. 
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