
 

PROGRAM  
STREDA: 5. augusta 2020 

07:30 – 8:30 – Pilates /spoločenská miestnosť/ 
07.30 – 9.00 – Raňajky 
09.30 – 12.00 – DIELNE 
12.00 – 14.00 – OBED + siesta 
14.00 – 18.00 – DIELNE 
18.00 – 20.00 – LETAtrh 
18.30 – 20.00 – Večera 
20.00 – VÝPREDAJ NÁPADOV  
    – skoro show  všetkých pre všetkých 
22.00 – HISTÓRIA LETÁV (premietanie) 
 

VÝPREDAJ NÁPADOV 
Ak niečo dokážete, ste v niečom jedineční – 

hráte, spievate, tancujete, ste vtipní, robíte 
cirkus, či ste predajní, prihláste sa Maňovi alebo 
na štábe, a ponúknite sa na Výpredaj nápadov. 

LETATRH 
LetaTrh vám dnes od 18:00 pri Podčiarke 

prinesie ukážku z tvorby šikovných Letavákov. 
Môžete sa tešiť na Skajkine háčkovance, 
Milicine keramické šperky, Cynthiine printy, 
Anetkinu dobrotku, Evkino CD... A kadečo iné. 

Môžete si kúpiť aj nejakú tú hodnotnú 
literatúru od Janka Medokýša. A príďte sa 
pozrieť aj na Burzu šperkov, bude to pecka!  

Výťažok z predaja putuje (ako každý rok) 
na Letavy. Tešíme sa na vás!  

OMŠA ZA KOLEJÁKA 
O co jsou letos Letavy komornější, o to je 

tradiční Omša za Kolejáka důležitější.  
Že nevíte, o co jde? Pak jste nejspíš 

prvoLetevák a v tom případě vás zklamu. 
Roušku tajemna nepoodhalím, zato 

prozradím, že letos se bude Omša konat 
podesáté, avšak tradičně o středeční půlnoci 
na parkovisku, kde se dějí zázraky.  

StaroLetaváci vědí…  
A protože na Omši platí stejná pravidla jako 

v KiaBaru, PŘINESTE SI VLASTNÉ POHÁRE!!! 
 

DOPRAVNÝ SERVIS 
Dávajte si pozor, na ceste od chaty Ipeľ 

smerom k hlavnému pódiu merajú.  
Skrývajú sa za štábnym stanom a aj napriek 

červeným bundám ich zbadáte až v poslednej 
chvíli. Zdržanie približne 25 sekúnd. Obísť to 
môžete po schodoch hornou cestou a vojsť 
cez zadnú bránu. 

Gabriel Žifčák, bezpečne a plynulo 

MINÚTA PO MINÚTE 
- 03:00 – 7 extrémistov stále oblieha KiaBar 

- 03:15 – KiaBarón zatvára Auto a opúšťa Kiáč 

- 03:30 – Thomka dovoľuje poslednému 
extrémistovi odísť spať. Sleduje ich pohyb.  

KLAUDIA NEVIEMAKÁ SKOMPLIKOVANÁ 
Po pondelkovom koncerte sme spomínali na staré 

časy, staré Letavy a na našu Zdenku. Chýbaš nám tu... 
My sme sa so štábom dorevali ako kone, počasie to 
tiež nezvládlo a začalo liať a vytápať stany.  

Ale nepredbiehajme...  
Včera mi Thomka prezradil tému tohto článku, vraj 

„komplikované podmienky.“ Tak som si 
skomplikovala utorok a išla som spať asi o 5:00 ráno.  

Celý deň sa niesol v podobnom duchu, ráno som 
bola zdevastovaná ako Kiwiho stan po minulej noci 
a neskutočne som trpela. Štábisti zachraňovali, čo sa 
dalo, Fiťo zatancoval obradný tanec kvôli dobrému 
počasiu a fungujeme ďalej. Ja osobne mám rada, keď 
je pod mráčikom, priam to zbožňujem!  

Inak celý týždeň v jedálni vhadzujete lístky 
do tombolovej urny, sú zelené a červené. Losuje sa 
v nedeľu ráno po vítaní slnka a hlavná cena je Spery 
na tri dni alebo Fiťo na týždeň - čo by ste si vybrali? 

A aké boli dnes ešte komplikácie?  
Mne ošetrovali labku, bábkari sa párkrát porezali, 

niekoho poštípal hmyz voľajaký, ale inak je všetko 
v poriadku. A humory ešte? 

Dielňa maľby je vaginárium, drony dnes útočili, 
chalani zo štábu presúvali stan keramiky a Lacko 
Cmorej bude hrať ľadovec.  

PS: Požičala som si zásteru od kuchárok, tak budem 
dnes nalievať v Kiáči. Alebo som už nalievala?  

Ja nikdy neviem, v akom čase mám toto písať, haha!  
 

NEOPÚŠŤAJTE JANKU Z TRATE 
NEOPÚŠŤAJTE OĽHOVÝCH Z NÁSTUPIŠŤA 
Včera večer sme mali čítačku knihy Nespúšťaj oči 

z trate z pera Terezky z rodiny Oľhových. Predovšetkým, 
aby sa upokojilo publikum, ktoré už netrpezlivo čaká 
na sobotňajšiu čítačku – performance dielne Extrémneho 
písania. Ale to sme odbočili od témy ako rýchlik 
pri výhybkách na nesprávny smer do Kraľovian. 

Kniha obsahuje zbierku poviedok s hlavnou hrdinkou 
(nielen hereckej dielne) Jankou Oľhovou a jej strastiplné 
cesty slovenskými železnicami. Jednou z hlavnou tém je 
materstvo. Čoho sa ihneď chopili deti a začali plakať 
za mamami, ktoré boli na pódiu. Vybraté texty boli milé, 
úsmevné a počúvali sa ešte lepšie ako Hanákova 
slovenčina. Spestrením programu bola aj hudobná 
vložka. Pesnička bola reprezentatívna, o indiánoch a tak.  

Publikum bolo vrúcne a smialo sa na vtipných 
situáciách. Smiech publika dirigoval Vlado Janček, ten 
jasne dával vedieť, čo je vtipné a čo nie. 

Pri počúvaní pestrých  životných príbehov 
odohrávajúcich sa v kupé prichádza otázka: Ako je 
možné, že ešte nestretla Mr. Beana vo vlaku, keď je 
takým magnetom na podivínov.  

Kniha nesmie chýbať vo vašom vybavení počas 
cestovania nielen vlakom a nielen po Slovensku.       PŠŠ 

 

ZABIŤ FRANTIŠKA 
Prezradím vám tajomstvo.  
Ten chlapec s gitarou na pódiu sa nevolá 

František. Wohaaa!  
Ja viem, že vám teraz viacerým oddrbalo 

dekel, ale je to tak. Volá sa Samko Kovalčík 
a kedysi mali s bratom kapelu The Kowal Chicks. 
No nezabite ho! 

Po tom, čo sme dva dni skákali na punk, bolo 
včera veľmi príjemné posedieť si a zabárať sa 
do vlastných depresií. Samko je ináč na dielni 
stand-upu, tak uvidíme, ako mu pôjde humor. 

Ak tak dobre ako depka, tak sa bojím o svoju 
bránicu.  Samko má poruchu pozornosti a sám 
je veľmi prekvapený, ako krásne a poslušne 
dokážu ľudia na jeho koncerte sedieť a počúvať. 
On by to vraj nedokázal.  

Ja sa pri jeho hudbe vždy rozcítim. Celý 
koncert bol tak krásne melancholicko – 
romantický, že som ho nemohol počúvať sám. 

Hneď som mal chuť túliť sa, ískať sa 
vo vlasoch, skrátka cítiť teplo človeka.  

Pretože to je presne to, čo ide z jeho 
pesničiek. Také ľudské teplo.                      

Gabo Ž.  
 

ĽUDIA LETÁV 
Vesna, Kežmarok 

Niekedy, keď v obchode 
nemajú to, čo mi práve treba, 
zoberiem, čo mi netreba, 
najmä v kníhkupectve. 

Naposledy    som    si    kúpila 
bonsaj. Rastlinám dávam mená. 

Som kvetkárka a súvisí to aj s mojimi kerkami. 
Plesnivec tatranský mám, lebo som po babičke. 

Zbožňuje plesnivec a rastie jej na mnohých 
nášivkách a šatkách. Na svojom tele si postupne 
budujem záhradu.  

Alebo kvetinárstvo, ako vraví moja mama. 
 

Pavel, Rimavská Sobota 
V bábkarskej dielni sme si 

zriadili tabuľku – Krvavé dláto. 
Zapisujeme si čiarky za každé 
poranenie.  

Kto bude mať na konci 
týždňa najviac zárezov, 
vyhráva cenu. 

Okrem počtu udeľuje odborná porota 
aj dodatočné body za hĺbku rany, množstvo krvi, 
či estetiku rezu. 

Uvažujeme, že rany si nafotíme a z najkrajších 
urobíme galériu, prípadne obrázkové pexeso 
ako suvenír. 

 



 

VPLYV DAŽĎA NA PRÁCU V DIELŇACH 
 

KRESBA: Na kresbe mi povedali, že majú 
tému tvory a otvory Letáv. Nakoniec som 
zistil, že som zle počul a sú to potvory Letáv. 
Dielňa sa musela premiestniť. Do priestoru 
terasy pri Podčiarke ich nevtlačila voda, ale 
Laco Cmorej. Tanečníci uzurpátorsky zabrali 
stan Podčiarky. 
MAĽBA: Maliari sa včera vybrali maľovať 
pod vysielač a poriadne ich tam zlialo. Aby 
toho nebolo málo, tak im v noci ešte 
aj natieklo do stanu a rozmazalo všetky 
maľby. Všetci teda povinne robia aquarel. 
Vyzerá to tak, že maľovanie je oveľa 
extrémnejšie ako písanie.  
KERAMIKA: Ako ovplyvnila dažďová voda 
dielňu keramiky, sa nám zistiť nepodarilo. Päť 
z piatich opýtaných respondentov 
odpovedalo, že na dielni dnes ešte neboli. 
Prívalová voda z ich dielne zjavne odniesla 
pracovnú morálku.  
FOTOGRAFIA: Fotografov dážď neovplyvnil 
vôbec. Marek povedal, že doobeda nerobili 
nič a išlo im to tak dobre, že sa v tom rozhodli 
pokračovať aj poobede. Fotky z toho nemajú.  
BÁBKÁRSKA TVORBA: V bábkovej ich až tak 
netrápi, že tečie voda. U nich totižto tečie krv. 
Vyhlásili súťaž s názvom Krvavé dláto. V stane 
si už zavesili papier a vedú si štatistiky. Zatiaľ 
vyhráva Nina so štyrmi zárezmi.   
PANTOMÍMA: Pantomímisti sa štandardne 
skrývajú na chate Ipeľ, takže ich dielňu dážď  
nijak neovplyvnil. Aj keď Mirko povedal, že 
budú vďační za zdvihnutie spodnej vody. 
Rozoberali hlavne teóriu gagu a dali si nejaké 
tie rozťahovačky a rozcvičky, až sa nakoniec 
frekventantom rozrozprávalo celé telo.  
HERECKÁ DIELŇA: Práca hereckej dielne sa 
dnes veľmi nápadne podobala na prácu 
fotografickej dielne. Daniela vraví, že herecká 
dielňa sa kvôli mokru presunula z bodu 
A do bodu B, kde robila rovnaké nič, ako 
predtým v bode A, len ho už robila v bode B.  
TANEČNÁ DIELŇA pocítila následky 
prívalových dažďov priamo na vlastnom tele.  
Spolulektorka Kika vraví, že bolo mokro a tak 
sa im strašne šmýkalo. Bola im zima, nemohli 
sa váľať po zemi… No, výhovorky, výhovorky, 
výhovorky.   
HUDOBNO-TEXTÁRSKA: Nálada v dielni je 
presne ako počasie. Premenlivá. Zamračené 
počasie ženie účastníkov dielne do clivých, 
ba priam až baladických tém. Soňa ale 
povedala, že sa všetci spolu aj tak nakoniec 
prenesú do dobrej nálady a k svetlým 
zajtrajškom. 
STAND-UP: V rámci delenia práce na mokré 
dni, kedy sa v dielni smie požívať alkohol, 
a suché dni, kedy sa nesmie, majú za sebou 
svoj prvý suchý deň. Museli skonštatovať, že 
na sucháč je teda riadne mokro.  
EXTRÉMNE PÍSANIE: Pýtame sa extrémistov. 
ako voda ovplyvnila prácu v ich dielni. Dávid 
odpovedá, že vôbec nijak, lebo on vodu 
nepije. Jediný, komu by mohla voda chýbať je 
lektor, pretože ten zas nepije to, čo pije 
Dávid.  
 

LETAVSKÝ SLOVNÍK 
INVÁZIA 
Keď si tak v pohode robíš na dielni keramiky vázu a zrazu 
dobehne lektorka a začne ju robiť za teba.  
 
PILAČES 
Keď sa snažíš večer piť tak, aby si ráno stihol ísť na pilates, 
ale aj tak to nedáš.  
Lačes. 
 
SUBJEKTÍV 
Špeciálny objektív na fotenie selfíčok.  
 

POČUTÉ AKTUALITY 
- Listu Letavským už se prodává víc výtisků, než Mathej 
vydává. Předběžné vyšetřování ukazuje na kolportéry, 
kteří si vyrábějí pirátské kopie, aby se o výdělek nemuseli 
dělit s Mathejem. 
- Vy dodržujete social distancing? Nie, my sa len 
nemáme radi. 
- Aby mohli trávit svůj čas na Letavách produktivně, 
rozhodl se Mathej zřídit pro nejmladší letaváky dílnu 
Extrémního kapitalismu. Jak vysoké částky jeho nezletilí 
zaměstnanci inkasují, nevíme. Sám se však nechal slyšet, 
že mladí kolportéři jsou k nezaplacení. 
- Z raňajok: Tie lístky na raňajky sú super vec, človek 
aspoň zistí, aký je deň. 
- V tanečnej dielni sa rozmohol taký nešvár, šérovanie 
rúšok. Vraj zažívajú väčšiu blízkosť.  
- Z dielne (Viki): My sme tam polhodinu niečo robili, 
a potom došiel Thomka a spravil z toho umenie. 
 

BANGLADÉŠ, BUDÚCA MEKKA LETÁV 
V pondelok v noci Letaváci napísali novú históriu 

kmeňa Malá Bangladéš ešte pred tým, než zistili, že 
nejaká jestvuje. Malá Bangladéš sa stala pútnickým 
miestom. Ako súkmeňovci pribúdali, orientálna obývačka 
prekypovala láskou, hudbou a spevom, ktoré budovali 
nové smery a putá. 

Kúzlo Malej Bangladéše bolo také mocné, že dojalo 
aj nemenovanú lektorku bábkarskej dielne. Na jedny 
z prvých historických strán sa zapísal aj „narodeninový 
happening.“  

Letaváci sa ľúbia a to úplne nenáhodnou náhodou, tak 
Veroničke a Lujzičke venovali najsrdečnejšie 
a najľúbeznejšie narodeninové songy. Lebo v našom 
kmeni myslíme na všetkých, na ktorých sa dá. 

Ako to už býva zvykom, so vznikom nového kmeňa 
stúpa aj percento migrácie. Už pri začiatkoch budovania 
kmeňa sa k nim infiltrovala jedna Nemiestna. Dokonca aj 
značné percento obyvateľov/požívateľov kmeňa Kiabar, 
emigrovalo do Bangladéše, a tak územie Kiabaru ostalo 
„na suchu.“ 

Staré porekadlo hovorí: „Po smiechu býva plač.“  
A v duchu tohto ustáleného spojenia sa niesol 

moment, keď sa z našej atmosféry dojali aj nebesá. 
Na znak vďaky nám darovali štyri veľké prsia naplnené 
nebeskými slzami, ktoré nasýtili úrodnú pôdu 
pod Bangladéšou a vyprali aj koberce.  

A ak ešte stále neveríte, tak navštívte a uveríte. 
Vesna, Emma a kol. 

HERECKO-KOVÁČSKÁ DÍLNA 
Pokud chcete reklamu na dokonalou dílnu, přijďte se 

podívat do herecko-kováčské! První nugety nápadů byly 
vhozeny do tavící pánve. 

Výsledkem by měla být slitina, která se po zpracování 
nebude lámat, bude dobře držet ostří a krájet divácká 
očekávání jako máslo. A to vše v širokoúhlém zpracování. 

 

EXTRÉMNA DIELŇA by Petiar 
- Prepracovať! 
- Ale ja už som prepracovaný. 

 

LETAVBAL 
LetavBal je celosvetovo najobľúbenejším 

letavským vodným športom. Spája v sebe ideály 
fair-play, hygieny a tešenia.   

Hrá sa v dvoch olympijských letavBalových 
bazénoch. Medzinárodná federácia LetavBalu 
vyhlásila Letavské bazény za celosvetovú 
chránenú športovú pamiatku. Rozmery 
a rozostavanie bazénov je štandardom 
pre všetky oficiálne športoviská LetavBalu. 

Hrajú dva tímy, každý má 8 hráčov, troch 
striedajúcich. V bazéne musí mať každý tím vždy 
jedného hráča PrvoLetaváka a jednu Letaváčku. 

Možná verzia je 2v1 – PrvoLetaváčka. Jedine 
víťaz si bude môcť zakričať: „My sme Letavbal!" 

Príďte už dnes okolo jednej povzbudiť 
letavskými hviezdami nabité družstvá, ktoré 
zahrajú exhibičný letavBalový zápas.   

Hlasným tešením príďte vytvoriť jedinečnú 
atmosféru priameho online prenosu tohto 
jedinečného športu.  

LETAVBAL V ČASE CORONY 
Voda v bazénoch je hygienický nezávadná 

od čias, keď do Veľkej letavskej kade dýchol 
veľký Liehova v podobe liehozvescu Romana V.  

Dych vodu vydezinfikoval, vytvoril stredové 
mólo, ktoré rozdelilo kaďu na dva bazény.     

Podľa súdobých zdrojov sa podarilo vďaka 
bazénom v celej oblasti zamedziť šíreniu moru, 
týfusu, TBC a nežiadaného tehotenstva. Svetová 
organizácia WHO odobrala vzorky a  testuje 
možnosti celosvetového využitia proti Covid-19. 

Voda v bazénoch koronavírus okamžite zabíja. 
Najohrozenejšou skupinou sú Letaváčky 

a prvoLetaváci, takže sú prioritne vyberaní 
do letavbalových tímov. 

Rozhodcovia sú zdravotne preškolení a preto 
môžu ktoréhokoľvek hráča LetavBalu vyzvať 
k odhaleniu rúška/rúcha, pre prípad, že by sa 
za nimi skrýval koronavírus. 

Vo vnútornom uzavretom priestore bazénov 
nie je potrebné nosiť rúško ani kúpaciu čiapku 
v podobe rúška.  

MFL dokonca uvažuje k návratu ku koreňom 
tohto športu a to, aby hráči každý zápas 
po dôkladnej sprche odohrali nahí a s hlinenou 
loptou.  

LetavBal, ktorý má hygienu v primárnych 
pravidlách, bol vyhlásený za šport č. 1 pre rok 
2020 a nevzťahujú sa naň žiadne karanténne 
opatrenia, až na jedno.  

Bazény sa počas zápasu nestriedajú. 
 

LETAVBAL V DOBE KORONY 
 Vzhľadom na odporúčania kokavského 

hygienika sa pri LetavBale musí nechávať 
rozostup. Predpísané dva metre je možné 
udržať iba jedným spôsobom. Určite sa vy, ctení 
čitatelia, pýtate, ako to dokážeme!  

Odpoveď je jednoduchá – kade!  
Každý zo športovcov si zabezpečí (najlepšie 

v útlom veku) kaďu, ktorú si po vzore bubeníkov 
nosí na každý tréning. Aj s vodou. Hygiena 
nepustí. Kapitán družstva strategicky rozloží 
kade do formácií. Ofenzívnych 2 ku 3 sa ukazuje 
ako víťazná stratégia. Minuloročný víťazný tím 
skúša prekvapivo jedného predáka a štyroch 
zadákov. Zadný rad v rozpätí ôsmich metrov síce 
pôsobí majestátne, ale loptu nechytí. Takto naši 
súťažiaci nevedia kade z kade! 

 Súd Ruch V 
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