
 

PROGRAM  
PIATOK: 7. 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 
13.00 – LETAVBALOVÉ HRY   
14.00 – 18.00 – DIELNE 
18.30 – 20.00 – Večera 
20.00 – NOČNÁ VERNISÁŽ  
           – prezentácie výtvarných dielní 
21.00 – prezentácia BÁBKARSKEJ DIELNE 
22.00 – HISTÓRIA LETÁV V. (premietanie) 
 

KLAUDIA TO PREŽIJE 
No neviem ako pre vás, ale pre mňa je streda 

na Letavách vždy masaker. To bude zrejme tou 
Omšou. A odkedy musíme kontrolovať lístky aj 
na raňajkách, je to veľmi ťažké.  

Videli ste ma vo štvrtok na raňajkách? Ani ja 
Vás, nevadí. Štvrtkový fotohappening je 
za nami, blížime sa pomaličky do finále 
a zvládame to! Žiadne choroby, rešpektujete 
rúškové nariadenia aj rúčky si umývate viac, 
skvelé. Inak, nebolo by super, keby sme tu ostali 
v karanténe ešte dva týždne? Nemám síce čisté 
slipky, ale poriešime.  

Včera som sa  trošku rozbila a dnes mi bolo tak 
zle, že som si chcela farára zavolať. 

 Spísala som pre Vás (s pomocou Robka 
Furiela, nech mu nekrivdím) pár letavských viet 
pred smrťou. Nech sa páči: 

Fiťo, potreboval by som kladivo. 
Nemám lístok na večeru...  
Môžem si vymeniť mäso za vege?  
Môžu prísť aj moji známi?  
Ja sa vyspím hocikde.  
Fiťo stratil som to kladivo! 
Erika, z tých 16 ľudí, čo som ti diktoval, prídu 

len šiesti, dvaja nakoniec nechcú stravu, jeden je 
vegán a jedna má histamínovú intoleranciu, 
jeden musí bývať sám na izbe.  

Ale veď v tej kofole plávajú len dve osy. 
Tá búrka je ďaleko. 
Poďme do Kiáča, vyskúšam ten trifosgén. 
To dláto nie je také ostré.  
Mathej, ten článok, čo som ti mala poslať dve 

hodinky dozadu, asi nezvládnem  
Počkaj, skočím si na toitoiku  
Klaudika, poď si zašoférovať. 
Poznám skratku k chatke. 
Maňo bude mať príhovor.  
Som u Thomku v dielni. 
Dnes nepijem! 

ODPOZOROVANÉ 
Maňo celý večer zaháňal nočné mory. 

 

STÍHAČKY ČI NESTÍHAČKY V DIELŇACH 
HERECKÁ DIELŇA sa nestíha presúvať z tieňa na slnko 

a zo slnka do tieňa. Doobeda sa pred slnkom skrývajú 
a poobede ho naháňajú. Hnevalo ich tak veľmi, že včera 
radšej skúšali v noci. V rámci prevencie pred covidom 19 
hermeticky uzavreli kováčsku dielňu.  

PANTOMÍMA: Stíha dokonca aj spomaleným 
pohybom. Dnes mali kostýmovú skúšku. S kostýmami im 
pomohla úžasná batiKatka a materiál im zabezpečil Fiťo. 
Šokujúce. 

EXTRÉMNE PÍSANIE: Extrémisti nestíhajú extrémne, 
ale to je u nich v dielni priam povinné. Včera zakopali 
scenár, ktorý dnes vykopali, a rovno podľa neho 
realizovali happeningové vystúpenie počas večere.  
STAND-UP COMEDY A SLAM POETRY: Či stíhajú stand-
up, budú vedieť až zajtra. Slamky majú ale už hotové, 
takže aj keby nestihli stand-upy, tak sa vlastne nič nedeje. 
Humor bude, len bude rýmovaný. Včera podnikli tradičný 
štvrtkový výstup na Ujat´.    
TANEČNÁ DIELŇA sa hneď ráno rozrástla o pár nových 
účastníkov, ktorí sa k nim pridali na rozcvičku. Keď sa 
po nej začali navzájom masírovať, dielňa sa rozrastala 
ďalej. Zrazu tam bolo plno maliarov aj fotografov. V rámci 
predstavenia uvidíme aj egzorcistický rituál. Počas 
nácviku z Laca vyhnali diabla hneď trikrát. Nepomohlo. 
Stíhať nestíhajú, ale majú na to fintu. Pustia si pomalšiu 
pesničku.  
HUDOBNO TEXTÁRSKA: Hudobníci majú už kompletne 
hotových a prichystaných 13 piesní. Takže dielňu stíhajú, 
ale tradične nestíhajú žiť. Žánrovo sú veľmi pestrí. Bude 
pop, bude metal, bude ženský chorál a aj swing. Končiť 
budú ekologickým protest songom. Pretože krásny 
výhľad z chaty ich síce teší, ale nie na úkor toho, že im 
okolo nej mizne les.   

POZVÁNKY NA VERNISÁŽ 
KERAMIKA 

V dielni existujú také nepísané pravidlá: o vytápaní 
poučných materiálov, chodení do dielne včas, rozumej 
vyspíš sa a prídeš až po Letavbale, prípadne vytvoríš 
niečo z hliny úplne náhodou už v prvý deň a máš hotovo. 

Preto sa na všetkých tešíme na vernisáži plnej 
náhodných predmetov, pekných tvarov plných 
myšlienok. 

BÁBKÁRSKA DIELŇA 
Po pátečních vernisážích si ve 21:30 na hlavním 

podiu možná všimnete nějakého hemžení. To se vám 
bude představovat se svým kapesním ansámblem 
dílna loutkové tvorby. 

 Pidivadýlko, které stojí za přehlédnutí i vícekrát, 
vám nabídne dílo doslova zbrocené krví účastníků. 

Možná tak přehlédnete premiéru dechberoucího 
dramatu řešícího existencionální krizi pohádkových 
postav. A to vše na hrášku.  

Pátek – 21:30 – Letavy stage – Princezna na hrášku! 

 

MAĽBA 

 
KRESBA – TVORY A POTVORY 

 

FOTOGRAFIA 



  

OMŠA ZA KOLEJÁKA PODESÁTÉ 
PO DESÁTÉ 

Omša se letos konala podesáté a pro mě 
osobně to znamenalo hořkosladké bilancování. 

Jímá mne melancholie, když si uvědomím, 
že z party, která Omšu před těmi deseti lety 
zakládala, jsme letos byli na Letavách jen dva. 

Zároveň je ale fascinující, jak si Omša získala 
Letaváky jako osvěžující nonsens vprostřed 
letavského týdne, který otevírá povýpredajovou 
afterku.  

Chci věřit tomu, že je tento náš malicherný 
rozmar alespoň trochu nabijí energií do druhé 
půlky týdne a dává jim naději, že i když třeba 
jednou nastane čas, kdy nebudou moci přijet na 
Letavy, jejich kamarádi Letaváci si na ně 
minimálně jednou během letavského týdne 
vzpomenou (samozřejmě v dobrém), tak jako si 
ta „moje“ parta rok co rok laskavě připomíná 
na Kolejáka a vlastně každého Letaváka, který 
jim kdy přirostl k srdci.  

Váš, jako vždy dojatý, Petř 

 

Koncert Martin Geišberg a Nany 
Štvrtkový letavský večer zavŕšil koncert dvoch 

moreplavcov podmorských piesní, Nanyho 
a Martina. Z ich tónov bolo cítiť niečo 
výnimočné vo vzduchu. Koncert mal krásnu 
dynamiku.  

Martin ho otvoril sám, ale bolo ho plné 
pódium. Už prvými piesňami vytiahol z lavičiek 
letavské publikum.  

Neskôr sa počas piesne, ktorú napísal 
pre Nanyho, pridal aj jeho priateľ z hlbín morí.  
Do koncertu plynule priplávala Nanyho kapela. 
Za ľúbezných zvukov klarinetu, čela, kachónu  
a basy.  

Nanyho koncert bol plný ako more, ktorým sa 
chceš nechať unášať. Ku koncu už boli priatelia 
opäť na jednom pódiu a zahrali svoje spoločné 
piesne.  

 Nakoniec sme sa s nimi všetci ocitli 
pod pódiom a ako jeden si zaspievali Dušičku 
a splynuli v objatí. Veľké ďakujem za tento 
krásny večer.                                     Robert Fapšo  

 

Verš jednej z Nanyho piesní:  
„Tancujme do rána!“  
ocenil predovšetkým zvukár. 
 

ODPOČUTÉ 
* Čo je cieľom extrémistov? Ísť do baru. 
* Bič by sa mi páčil. 
* Potrebujeme sošky, tak asi zneužijeme 
chlapov. Dámy, prepáčte. 
* Smutne tam sám smrdel od vína, tak som ho 
zavolal do sprchy. 
* Súbásnenie, to je tiež pekné smilstvo. 
* Zari ešte aj v spánku budí pozornosť. 
* Danka Orava prvýkrát v živote pobehla. 
Na spoločnú fotku.  
Z prípravy extrémneho flash mobu: 
* Vy dvaja budete smilniť v uličke. 
* Robíte smilstvá, tak si zakrič! 
 

VÝKONY 
Fotka: 
- Od čoho závisí, či udržím fotku z ruky? 
- Od toho, koľko si pil. 
Extrémne písanie: 
- Ako hodnotíš výkon dielne? 
- Pre_dnes dobre. 

 

HERECKO-KOVÁČSKÁ DIELŇA 
Kalíme! 
Kalíme čepele našich (nejen Kremnických) gagov 

vytepaných v uplynulých dnech. Sváříme a letujeme 
(a letavujeme) dohromady důmyslnou konstrukci našeho 
představení. Navazujeme na tradici kováčskej dielne, 
a jak ve čtvrtek, tak i v pátek, budeme kout železo. Dokud 
je žhavé, do pozdních nočních hodin.  

A když budeme mít štěstí, přenechají nám dielne 
extrémneho písania a pantomimy část svého světelného 
parku, takže nás snad v sobotu dokonce i uvidíte! 

 

ZAZITEEXTREM.  
VECERU.TICHOZUJTE.  
PRIDTE.PODIPLOM. 

Naprieč Letavami pípali SMS s haiku. Že by to pečené 
kuracie stehno a vege rizoto boli extrémne? Čakali sme 
a ticho žuli. 

Poniektorí aj žuť prestali, keď sa z balkóna ozval 
Petiarov spev. Na scénu medzi stoly vybehla Kika 
so svojím scénickým tancom, jej pohyby ovládala 
recitovanou básňou  červenovlasá Martina.  

Kameň, papier, strih – skandovali extrémisti. Prásk – 
plieskanie Thomkovho biča dodalo vystúpeniu 
dramatický nádych. Domorodec, tlačiaci fúrik, šťavnato 
zaklial, myslel si, že niekto hádže petardy. Nie všetci 
pochopili, že sa tu recitujú verše. I preto časť básní 
zanikla v hluku alebo vrave ľudí. 

Ale verše zrazu recitovali ľudia, ktorí odnášali riad, 
poeticky sa hádali pri stoloch alebo s plameniakmi 
flirtovali smilstvá.  

Nečakané dochutenie večerného jedla.         
 ATB 

VŠETKO ALEBO ZNIČ 
Extrémny hapenning #Podiplom sa skončil 

a na hlavnom stejdži nás privítal Kali Bagala s Karlosom 
Kolbasom, ktorí prišli predstaviť jeho prvý román. 
Zvuková skúška dnešných hudobných hostí posunula 
čítačku o pol hodinku, ale ktorý letavský autor sa môže 
tento rok pochváliť vlastnou predkapelou? 

Vypočuli sme si tri úryvky z knihy Všetko alebo znič, 
ktoré nám poskytli malú ochutnávku postáv a použitého 
jazyka. Postavy sme prichytili v barovej otĺkačke, 
pri vnútornom monológu a v rozhovore s taxikárom, 
ktorý ponúkal názor obyčajného človeka na súčasné 
politické aj svetové dianie. Knihou lietajú vtipy, 
expresívne výrazy a rúška. 

Debut mladého autora dorazil v atraktívnom obale 
v spoločnosti diel ďalších slovenských spisovateľov.  

Letaváci teda mali pri dopĺňaní domácej knižnice 
skutočne z čoho vyberať. 

ZO ŠPORTU 
Vo štvrtok o jednej hodine sa podarilo bezpečnostnej 

službe vyčistiť Olympijské letavbalové bazény 
od náletových detí, slniacich sa slečien a monštruóznej 
nafukovačky s Maťom Kováčom a s krátkym 
oneskorením sa mohol rozohrať prvý väčší tohtoročný 
letavbalový turnaj.  

Nastúpili tri družstvá MAJSTRI, k.r.IPLI Gaba Ž. 
a Profesionáli. V troch rýchlych zápasoch výslovne 
dominovali hráči Majstrov, ktorí jasne vyhrali svoje 
zápasy. V treťom zápase, vďaka neskutočným deviatim 
bodom mladej pušky KiaBaróna Mira Zaťka, vyhrali hráči 
Profesionálov. V piatok sa očakáva návrat zranenej 
hviezdy Romana Newmana k Profesionálom.  

UJAT/ UJAŤ / UJAT´ 
Tu mala byť rozsiahla reportáž o podujatí Výstup 

na Ujať, ktorú organizovala dielňa Standupu.  
Na základe objavov, ktoré sa počas akcie realizovali, 

a žiadosti Slovenského ústavu pre kultúrne dedičstvo 
nemôžeme poskytnúť ani písomné ani obrazové správy.  
 

ĽUDIA LETÁV  
Rasťo, Bratislava 

Ak by som zajtra ráno vstal 
s vedomím, že namiesto 
angličtiny, ktorej  sa  pracovne 
venujem,  budem  ovládať  iný 
jazyk, bola by to španielčina. Po anglicky je to 
však rovnako veselé. Napríklad, keď kolega 
namiesto circumscribed (obklopený) použil 
circumcised (po obriezke). Ja som zase povýšil 
medziparlamentnú (interparlamentary) 
na medziplanetárnu (interplanetary) spolu-
prácu. Tlmočiť je radosť.   
 

Baška, Liptovská Teplá 
Je pravdepodobné, že 

počas spania rozprávam 
zo sna. Ale v posteli 
definitívne mlátim rukami 
vôkol    seba.   Vážne    je   to 
na Letavách, kedy spíme blízko seba. Teraz to 
často schytáva Danka Orava.  

Ráno mi pripomenie, koľkokrát som ju 
pohladila a či som rozdávala facky a buchnáty.  

V iné ráno mi zreferovala, že nočné násilie sa 
nekonalo. Namiesto toho som putovala, pretože 
som sa zobudila na druhej strane postele. 

odMERaná 
Včera pretiekla posledná kvapka. Dali sme jej 

šancu byť s nami na spoločnej fotke. Prišla 
neskoro. Fotka sa už blížila, napätie vo vzduchu, 
a nám stále chýbal jeden člen.  

Nakoniec sme ju museli nahradiť 
neNemiestnou prvoLetaváčkou. Považujeme to 
za sabotáž z novozaloženého Bangladéšu. 

 Vyššie spomínaná osoba bola totiž pri jeho 
vzniku a snaží sa nám vsugerovať, že nám 
vlastne vytvorila kolóniu. Ale my veľmi dobre 
vieme, ako to je.                          Nemiestny gang 

S MERrodina 
Keď si všimnete, že jadro vašej Nemiestnej 

rodiny sa na Letavách rok po roku mihne sotva 
posledný víkend, nečakáte, že sa vysedávaním 
v altánku čosi zmení. Začnete konať.  

A tak som sa vydala v šate pútnika hľadať zem 
zasľúbenú, kde by sme sa opäť pospolu osem 
dní vkuse dokázali všetci hromadne... ľúbiť.  

A aj som našla.  
Z vlastnej samoty ma vytiahli Chcemechlebskí 

kočovníci, s ktorými sme položili stavebný 
koberec raja zvaného Malá Bangladéš. A tak 
kým udržiavame koťogá plné, nástroje naladené 
a náladu ľahko povznesenú, ja čakám.  

Správu som vyslala a teším sa na moment, 
kedy sa moja prapôvodná rodina ku mne 
a mojim súkmeňovcom pripojí v jednej šťastnej 
všeobjímajúcej kolónii, ktorá už nebude Malá, 
ale Nemiestna Bangladéš.        

 Marta Mer 

KRST BAZÉNOM 
Tak ako v Indií je povinné sa aspoň raz za svoj 

život vykúpať v posvätnej rieke Ganga 
(potvrdené Shreyom), na Letavách platí 
nedotknuteľný zákon, že každý Letavák sa aspoň 
raz za Letavy vykúpe v ikonických Kokavských 
bazénoch.  

Počasie v najbližších dňoch bude tejto 
povinnosti priať. 

LETAVSKÝ SLOVNÍK 
MARTIN GEIŠBERG 
Slovenská Enya.  
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