
 

PROGRAM  
PONDELOK: 3. augusta 2020 

07.30 – 9.00 – Raňajky 
09.00 – ZRAZ všetkých v CENTRE 
09.30 – 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) 
 

PÍŠE KLAUDIA NEVIEMAKÁ 
KOKAVSKÁ 

Nedeľa. Maňo odložil mikrofón, Saténové 
ruky už vyliezli na pódium a ja som do seba 
práve kopla nejakú becherovku. Idylka!  

Thomka si ešte ani slipy nevybalil a už úkoluje 
všetkých okolo, ja som mu mala dnes o 20:00 
odovzdať článok a meškám len hodinku, takže 
pohodička.  

Nuž, mám zaznamenať nejaké úspechy štábu. 
Neviem presne, ako to myslí, ale ak sa mám 
pochváliť, tak som spravila vodičák, no a ešte tá 
bakalárka letavská! Krásna je, raz Vám z nej 
prečítam v Podčiarke! Dosť bolo zlého humoru, 
ideme na vec...  

Všetci sme si vedomí momentálnej situácie, 
preto môžeme byť radi, že sme sa tu stretli, čo 
považujem za veľký úspech. Postretli nás väčšie 
i menšie zmeny - presťahovalo sa stanové 
mestečko, Maňo má novú vestu, v štábe sa 
pomenili ľudia, herci sú v kováčskej, nemáme 
čipy, stany sú očkové a zipsové, septik stage 
pri KrIpli zmizol a aj lektorská partia sa trošku 
pomenila.  

Ako som už povedala, najväčší úspech je to, že 
sme vôbec tu... Tak si to vážme, rešpektujme 
opatrenia a užime si spoločný týždeň. Idem ja 
skákať pod pódium, aj keď mám pokazenú nohu. 
Cmuk! 

KDE SA NACHÁDZAJÚ VAŠE DIELNE? 
Finálne rozhodnutie príde o 9.00 pri pódiu. 

1. MAĽBA: biely stan oproti pódiu 
2. KRESBA: pri bábkároch, neskôr Ipeľ 
3. KERAMIKA: veľký stan pri pódiu 
4. UMELECKÁ FOTOGRAFIA: počítačová, 
exteriéry 
5. BÁBKARSKÁ TVORBA: veľký stan pri štábe  
6. PANTOMÍMA: počítačová miestnosť 
7. HERECKÁ TVORBA: u kováčov na lúke 
8. TANEČNÁ TVORBA: , rozhoduje sa 
9. HUDOBNOTEXTÁRSKA DIELŇA: lektorská 
chata 
10. STAND-UP COMEDY: altánok pri chate č. 1 
11. EXTRÉMNE PÍSANIE: chata Ipeľ, exteriéry 

NOVÉ PRÍKAZY A UPOZORNENIA 
- Tábor Letavy sa koná v uzavretom priestore. Svoje 

stany si môžete rozložiť východne od pódia 
a za štábnym stanom. Vtedy ste in.  

- Táborenie na lúke nad schodmi je na vlastnú 
zodpovednosť. Kopec je out. Je tam menej svetla a ani 
SBS tam nedovidí.  

- Máme krásne sexy rúška, používajme ich v uzavretých 
priestoroch. Hlavne v jedálni, potom si zoberte jedlo 
out.  

- Do hotela Ipeľ sa dá vstúpiť len východnými dvermi. 
Záchody i sprchy v západnom krídle sú v bežnom 
režime, bezpečne dezinfikované. 

- Je zákaz používania latrín. Nefunguje splachovanie.  
Dostupné sú štyri toitoiky.  

- Doužívajte desinfunkciu. Striekajte, kedy uznáte 
za vhodné.  

- Nie je dielňa Umenia z odpadu. Triediť odpad bude 
naše umenie. Kto  rozoznáva farebnú škálu, vidí čierne, 
žlto pre plast, zeleno pre sklo, modro pre papier. 

- Používajte vlastné poháre u podČiarky i v Kiači.  
- Poháre u PodČiarky sú recyklovateľné. Udržujte ich čo 

najdlhšie použiteľné, každý bude stáť desať centov. 
Sú vyrobené z PLA.  

- PLA - Polymliečna kyselina je biologicky rozložiteľný 
polyesterový výrobok z rastlinných materiálov. 
Zo škrobu (najčastejšie obilného) sa vyrába 
enzymatickou hydrolýzou glukóza, z ktorej sa 
fermentáciu získava kyselina mliečna. Táto sa mení 
špeciálnou polymerizáciou na polymliečnu kyselinu. 
Tavením vyniká granulát, ktorý sa následne používa na 
výrobu pohárov či na 3D tlač. PLA bez prímesí je 
biologicky rozložiteľný. (Buďte škroby!) 

- Špeciálna cena pre toho, kto donesie tohtoročný 
recyklovateľný pohár aj na budúcoročné Letavy.  

- Na všetkých cestách má prednosť nová peklektrická 
kolobežka NogaRidera. 

- Prísny zákaz po nedeľnej polievke zanechávať uhlíkovú 
stopu, héliovú a dusíkovú môžete. 

- Dezilúzia je zakázaná. 

OKIENKO ZDRAVIA 
Zatiaľ jediným zdravotným problémom bolo sťažovanie 

sa Maťa Kováča, že má mozoľ z kopania diery pre kábel.  
Doktorka Zuzka otestovala na sebe pitnosť vody 

pri bazénoch. 
Všetkých zaujímajú výsledky súťaže merania teploty. 

Najmä Petra Hanáka, ktorý sa obáva, že jeho frajerka  
je najteplejšia. Nie je. Najteplejšia je s teplotou 36,8 °C 
Lenka Š. 

Pri mužoch sa vášnivo diskutovalo. Má Žifčák viac než 
Vereš? Prekoná Beneš Nogu a Newmana? A čo Spery?  

O tom, že je kolega medik Jakub Ď. správne zapálený 
muž pre svoje poslanie, svedčí jeho teplota 36,8 °C. Keby 
ste vydržali dlhšie stáť na slnku, mohli ste vyhrať aj vy.  

 Ľadovým mužom sa stal Viktor P. s nameranou 
teplotou 35°C.     

POGO CEZ SATÉNOVÉ LAKTE 
Chcem vám napísať reportáž z koncertu 

Saténových rúk. Beriem do ruky perečko, čo píše 
tenko, napíšem reportáž do kvapky vodky. Keď 
tu zrazu: Kde mám tuhu? Kde mám tuhu? 

Tak kašlem na to, idem radšej do davu. 
Saténovky otvárajú koncert pesničkou Darček 
a každá fanúšička si hneď v úvode s Vladom 
spieva: „Nechcem do postele mäkký Janček!“ 

Ani ja nechcem nič mäkké, veď ja stále hľadám 
tú tuhu. Tak nič. Veď si nemusím zapísať, čo mi 
napadne, to si zapamätám. Tancujem hneď 
pod pódiom a premýšľam. Veď podľa Rúk: 
„Pri hip hope sa dobre premýšľa.“ 

No to je síce pekné, ale oni zatiaľ žiaden hip 
hop nehrali. Koncert sa končí a ja stále nemám 
čo napísať, aj napriek tomu, že Janček stále 
rozpráva, rozpráva, rozpráva, rozpráva… 

A potom to prišlo. Na pódium prišiel Helmut. 
Pretože kapela Vydrapená bužírka punk systém 
má 5 členov. Štyria hrajú a jeden nalieva. A ja 
som tú tuhú našiel. Stačila jedna borovička a išlo 
do tuhého. Pogujeme s Letavákmi vpredu 
a užívam si kapelu, ktorá má rovnakú životnú 
filozofiu ako ja. Nešportujte! Naozaj, prosím vás, 
nešportujte. Ja napríklad nemôžem športovať. 

Pre mňa je totiž každý šport extrémny. My 
sme umelci a robíme umenie. Tak skáčem 
v dave, jak na spartakiáde, idem si nohy vynožiť 
v presvedčení, že tancujem. A vtedy si to 
uvedomím. Nie je toto tak trošku oxymoron? 

Nie je to pogo tak trošku šport? Veď oni vodu 
kážu a víno pijú! Náhoda? Veď oni tomu športu, 
ktorý sa skrýva za pogo, dávajú vlastne zelenú. 

 A keby len zelená, ale ešte aj borovičku 
a žinčicu. Áno, veď môžeme dať v rámci 
nešportového správania kamarátom v kotli pár 
do zubov, ale aj tak.  Stále je to šport. VBPS dala 
asi 15 prídavkov a ja som si vtedy uvedomil: 
Punkáči majú tuhý korienok. Jedno je isté.  

Aj keby sme všetci po Letavách zomreli 
na Covid, punk nás prežije. Punk´s not dead.     

REGISTROVANÍ  
V nedeľu 2.8. o 21. hodine nás bolo 185 

Letavákov, i keď je 212 aktívnych prihlášok.   
Letavákov je 75 a Letaváčok 110 zo Slovenska, 

Česka, Fínska, Británie a Švajčiarska.   
Z toho je 114 ľudí s normálnou stravou a 71 

vegeťákov. Najviac účastníkov je vo vekovej 
kategórii 20 až 30 rokov a to 82 ľudí. 

PrvoLetavákov je vyše 50. 
Počet účastníkov je stabilný, u PodČiarky sa 

netvoria rady.  
Redakcia Listu Letavským predpokladá 

v piatok vyše 250 Letavákov s najpočetnejšou 
dielňou © Ponevierači.  

 



 

LOV PRVOLETAVÁKOV 
Ešte z  Krokavy existuje letavská legenda: Ak 

sa celé Letavy tajne staráš o PrvoLetaváka/čku 
a počas Letáv bude šťastný, splní sa jemu aj tebe 
jeho predLetavské prianie. 
Wanda maľba – Stačí, nech sme zdraví, zvyšok 
už kolektívne vymyslíme na mieste. 
Pavla, herecká – Ať je krásné počasí a hlavně, 
aby nám to Coviďák nepřekazil. Ať se všichni 
v pořádku a bez obav sejdeme a užijeme 
společně nejlepší událost celého léta. 
Dorotka, tanečná – Zažiť skvelý týždeň, veľa 
nového sa naučiť, spoznať prijemných 
kamarátov a odchádzať plná zážitkov a emócií. 
Eva, maľba – Aby dopadlo počasie - slnečno, 
občasné prehánky tvorivej energie a nevídaných 
nápadov. 
Victoria, fotografia – na Letavách si želám 
prijatie a aby som mala odvahu sa naplno 
prejaviť a uvoľniť, s tým mávam (hlavne medzi 
novými ľuďmi) problém a zvykne ma to mrzieť. 
Letavy sa zdajú ako ideálne miesto na zbavenie 
sa týchto mojich „haluzí.“ 
Paulína, maľba – Každá myšlienka má moc niečo 
splniť, stačí ju len vysloviť. 
Katarína, maľba – Chcela by som si na konci 
Letáv vybrať jeden obraz a zobrať si ho domov. 
Roman, fotografia – Nech sme všetci spolu 
a šťastní. A nech je na Letavách pivo zadarmo. 
David, HTD – Prosím, nech som naozaj 
v hudobno-textárskej dielni.  
Nikol, tanečná – Priala by som si, aby sa súčasná 
pandémia radšej pretavila do PANdémie, aby 
namiesto rúšok vyčarila na tvárach úsmevy. 
Baška, herecká – Nech to je najlepší týždeň 
z celého roka. 
Ester, maľba – Prosím, nech sú ku mne ľudia 
na Letavách dobrí. Som si na 95% istá, že všetko 
bude fajn, ale toto je môj najväčší strach. 
Zuzana, tanečná – Už mi chýbajú bryndzové 
halušky… 
Katarína, tanečná – Nech sú mi Letavy novým 
Drienkom 
Samuel, Stand-up – Nech sa nestrápnim na dva 
roky dopredu. 
Linda, keramika – Aby sa zmenil systém. Aby sa 
ľudia vrátili k jednoduchšiemu životu spätému 
s prírodou, kde by peniaze stratili význam 
a moc. A ľudia by si uvedomili, že ich živí príroda. 
Petra, kresba – Pribaľ si repelent a opaľovák! 
Sára, tanečná – Po Letavách to budem viac ja 
ako inokedy predtým.  
Miroslav, fotografia – Nech si to tam všetci 
užijeme a nech je nám dobre. 
Livia, tanečná – Nech sme všetci spoločne 
šťastní z radosti a lásky, že sme sa našli. 

GANGY (A JINÉ VODNÉ TOKY) 
Letošní koronakrize připravila Letaváky 

o možnost připravit se na Letavy průběžným 
potkáváním na akcích jako Colours of Ostrava či 
Drienok (o letaváckých svatbách nemluvě). 

Příležitost na poslední chvíli se naskytla 
až v podobě Gangů Prešporku. Proto jsme 
neváhali a spolu s Davidem K., Arwen Sz., 
Gabem Ž. a Mathejem se pod zástavou El 
Presidenteho jali reprezentovat Ľudí Letáv. 

Letavbalem zocelená těla našich hráčů byla 
vítanou akvizicí týmu. Ačkoliv druhé místo není 
hanbou a titul „Plantážník“ mne potěšil, příště 
chceme pro Letaváky vybojovat vítězství. Proto 
plánujeme pořídit Gabovi novou zbraň: Vodné 
dělo Gabčíkovo Žifčíkovo (Čortovo aj Štúrovo). 

 

AURELKA PÍŠE 
Miesto, aby sme sa dnes hojdali na záhrade a jedli 

ríbezle, ako každú nedeľu, som sa zobudila na Kokave. 
Poznám to – chodím sem každý rok. Všetci tu sa asi 

vycikali do šerblíka, lebo mama s tatom ich šťastne 
vyobjímali, ako to robia aj mne.  

Potom sme jedli večeru, ale dnes som miesto kašičky 
mala tarhoňu a cviklu. Nechápem, prečo do toho všetci 
pchajú ostré kovové predmety, keď sa to bez problémov 
dá jesť rukami. A mikinu mi mama operie.  

Najviac sa mi páči koncert. To je, ako keď tato hrá 
v obývačke, len hlasnejšie, a sú tam aj iní ľudia. A tancujú. 
Tancovať už viem, len ešte neviem tak hýbať ústami, ako 
hýbe ten ujo na pódiu, ktorý rozpráva do tej tyčky. Mama 
s tatom sa často pozerali na hodinky a na mňa a krútili 
hlavou, ako keď hodím chlieb do pohára s čajom.  

No a potom sme už museli ísť preč, podľa toho, čo som 
pochopila, tak mama stratila bundu, aj tato stratil bundu. 

Škoda, lebo z postieľky som počula, že sa hralo ešte 
omnoho dlhšie. Posledné, čo som počula, bolo „skok 
o tyči” a potom som zaspala. Škoda. Napíšem vám zase 
zajtra.              Aurelka 

SEDEM SMRTEĽNÝCH HRIECHOV 
PÝCHA – Chvastanie sa vlastnými výtvormi. To sa 

nerobí. Tu sme všetci najlepší, takže je zbytočné si 

neustále pripomínať, čo všetci vieme. Udržiavajte 

kolektívnu skromnosť.  

LAKOMSTVO – Treba vysvetlenie? Pretože sa nám 

nechce podeliť o vysvetlenie. 

ZÁVISŤ – Môže sa stať, že niekto vytvorí podľa tvojich 

štandardov niečo lepšie, ako vieš vytvoriť ty. Preto 

v tichosti závidíš. Jemná závisť môže byť forma 

komplimentu, lenže dávka robí jed. Preto je povolené 

závidieť len trošku. Trošičku. 

HNEV – Pri častom a úplne neopodstatnenom hneve 

odporúčame sa zúčastniť iného tábora Letane – Letný 

tábor nervákov, ktorý sa tiež koná neďaleko od nás 

pri Kokave nad Hrmavicou. 

NEPRÍSŤ ZNOVA NA LETAVY – Najsmrteľnejší 

zo všetkých hriechov sveta. Pri dlhodobej abstinencii 

duša (ne)účastníka postupne umiera a stáva sa len 

chodiacou zombie. 

OBŽERSTVO – Nie je ľahké sa vyhnúť tomuto 

smrteľnému hriechu. Už hneď po príjazde na tvoje 

chuťové bunky zaútočí grilážka a šťastlivcom 

na správnom mieste a v správny čas sa ujdú aj rezne. 

Každopádne, s každou šmakocinkou sa treba podeliť 

so svojimi priateľmi. Ak nechutí, tak podeliť sa s menej 

obľúbenými kamarátmi.  

LENIVOSŤ – Tento hriech je len do počtu. Všetci vieme, 

že na Letavách je toľko činností, že sa nedá nič nerobiť. 

ĽUDIA LETÁV 

Zuzana Brákociová a Samuel Kovalčík 
Brno, na Letavách od roku 2016  

Projekt „Samuel a Zuzana“ nie je 

produktom Letáv. Spojili nás (v tom 

čase ešte zafajčené) brnianske 

krčmové priestory a (menej 

zafajčená) filozofická fakulta, i keď 

sme, paradoxne, vyrastali na tej 

istej ulici…  

Letavy sa nám však postarali o poriadne vzťahové 

peripetie; meandre; smrteľne nebezpečné výpravy 

do vzájomných psychologických anamnéz, kohútie 

zápasy eg (!); hádky (nielen) o tom, či by v praženici mala 

byť cibuľa (nemala); nočné rozchádzanie sa vo voľných 

priestranstvách letavského najtlajfu a denné nachádzanie 

sa v dielňach.  

LETAVXIT 
Po vzoru Velké Británie a jejího Brexitu začalo 

mnoho Letaváků podporovat myšlenku 
Letavxitu.  

Aby toto své stanovisko demonstrovali, zvolili 
pro cestu na Letavy britská vozidla s volanty 
na pravé straně (viz fotky na FB stránce Letav.) 

 

- POZOR!!! Petř si přivezl z Gangov Prešporku 
Coronu! Ale na Letavy ho vezl Gabo, takže je to 
na něj… 
- Po vzoru hudebního festivalu Janáček Brno 
se včera večer po Maňově úvodních slovech 
(jednotné číslo tu není na místě) uskutečnil 
pilotní ročník festivalu Janček Kokava. 
- Aktualizace: Petřovy Corony je jen jedna 
plechovka, kterou by zdravotníci měli během 
večera bez problémů dostat pod kontrolu.  
 

OD PODČIARKY 
- Tester na alkohol nepoužívajte pri PodČiarke, 

každému ukazuje o jedno promile navyše.  

- Už bola dielňa správnej životosprávy? Tam by 

som nešiel. 

- Kolportéri – Filip a Jonatán Dúbravay – sú 

šikovní. Len nie je vidieť, kto ťahá za šnúrky. 

- Velkému Kopcovi se při příchodu neměří 

teplota, ale úhel stoupání, ovšem stále 

ve stupních. 

- Ako sa tak dívam na to objímanie, Letavy sú 

také československé Techtle Mechtle. 

- Aleš má krátké nohy. Lehni si Aleš. 

- Proč padáš? To máš z toho, že máš jenom 

1,3 promile. Když máš 4, sedíš jako přibitej! 

- Myslíš, že bude mať Maňo v príhovore iba 

desať slov na dielňu? 

- Nepredávaj, musíš tlieskať ocovi.  

(Junior Kolportér LL, 7 rokov) 

- Mňa ešte nikto nikdy nenajal.  
                (Senior Kolportér LL, 10 rokov) 

 
PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR 

Čím jiným začít v prvním letavském čísle Listu, 
než závěrečným poděkováním? Že ještě není 
za co? Vážně? Tak pojďme spolu. 

Chtěli bychom moc poděkovat štábu 
za perfektní zvládnutí celé registrační 
pandemické situace a vzorné aplikování všech 
preventivních opatření. Celá registrace 
proběhla překvapivě snad ještě lépe, než když je 
účastníků třikrát tolik. 

DĚKUJEME, že byly přesně vyznačeny fronty 
s dvoumetrovými rozestupy. Že se každý 
účastník mohl hned zařadit do fronty 
na objímání nově příchozích. Zde patří velký dík 
zdravotnickému personálu, který dohlédl, aby 
všichni počkali, než bude příchozímu změřena 
teplota, aby jej mohli počastovat obětím.  

Že bylo Sperymu znemožněno nás líbat, nebo 
nám jakkoliv jinak pomáhat. Že byly roušky 
vydávány v logickém pořadí, hned při vstupu 
do stísněných vnitřních prostor Ipľu ještě před 
absolvováním celého registračního kolečka.  

Že bylo dohlédnuto, aby si každý účastník 
před každým kouskem griláže, který si nabídne, 
omyl ruce přiloženou dezinfekcí. Že byly chatky 
vzorně označeny, stejně jako pokoje v nich. A že 
ani kapka Perly nepřišla nazmar.  

Neopúšťajte sa! 
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