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Historie 
 Letní poloha s.r.o vznikla v roce 2008 jako subjekt, který formálně zaštítil 
provoz Biografu Letní poloha. Ten byl jako jeden z prvních pražských venkovních 
kulturních projektů realizován na Malé Straně v Cihelné ulici. Biograf navazoval 
na projekt Festival Střelák a nabízel léto plné filmů, koncertů a dalších 
komunitních a společenských akcí. 
 Letní poloha, s.r.o. se zabývá organizací outdoorových kulturních akcí. S 
vlastním doprovodným programem se pravidelně účastní následujících akcí: 
Letní Letná 2011-2020, MFDF Jihlava 2010-2020, Letní filmová škola v Uherském 
hradišti 2011-2015, Anifilm 2017-2018, Divadelní loď Tajemství, Dny Jeruzaléma 
v Praze, Zažít město jinak ad.  
 Letní poloha s.r.o je pořadatelem dvou dnes již tradičních kulturních akcí 
na Praze 1. Na začátku jara se již od roku 2009 uskutečňuje akce Kampa Střed 
Světa. Hudební a divadelní festival vznikl na protest proti plánované revitalizaci 
parku Kampa. Upozorňuje na genia loci a specifičnost sousedské pospolitosti 
přežívající na Malé Straně i proti výraznému tlaku přizpůsobit se neutuchajícímu 
turistickému ruchu. Nedílnou součástí akce je konference řešící aktuální pražská 
témata vážnou i satirickou formou. 
 Druhou akcí jsou Dozvuky horňáckých slavností alias Malostranské 
vinobraní. Tato akce již od roku 2010 přiváží do Prahy ochutnávku dodnes 
funkčního folklóru z Horňácka. Mikroregion nacházející se u hranice se 
Slovenskem poblíž Veselí nad Moravou každoročně reprezentují cimbálové 
muziky, krojovaní tanečníci a zpěváci a lidoví vypravěči všech věkových kategorií. 
 
Skutečný majitel / Personální zajištění 
 Letní poloha s.r.o. je vlastněna třemi spoluvlastníky, samostatnými 
jednateli – Petrem Čiverným, Martinem Kotasem a Petrem Pošvicem. Všichni tři 
jednatelé se výkonně podílejí na organizaci našich aktivit. 
 Na přípravě akcí se podílí mnoho zkušených pracovníků z provozních 
okruhů našich dalších projektů jako je Kavárna Mlýnská, Kavárna Emauzy, (a)void 
café, (a)void floating gallery. Dlouhodobý spolupracovníci: Jan Šrámek, Emma 
Kotasová, Denis Wihan, Antonín Vrba ad. 
   
 
Zhodnocení roku 
 Rok 2020 byl pro celou kulturní scénu a tedy i pro nás velmi náročný. 
Pandemie spojená s onemocněním COVID-19 znemožňovala normální fungování 
a pořádání kulturních akcí v ČR. Veškeré kulturní aktivity byly většinu roku 
zakázány s výjimkou letních měsíců, kdy byla pravidla zásadním způsobem 
rozvolněna a mohly se uskutečnit alespoň „light verze“ letních festivalů.  



 V tomto klidovém meziobdobí před dalším lockdownem se podařilo 
uskutečnit podzimní Dozvuky horňáckých slavností na Kampě. Tentokráte ještě 
doplněné o velký hlavní koncert Vlasty Redl, který se uskutečnil ve spolupráci 
s projektem Praha Září na Křižíkově fontáně pražského Výstaviště. Akce se 
uskutečnily 19. a 20. září s následujícím programem. Nedlouho po akci pak 
opravdu přišel další lockdown: 
 

 
 



 Díky letní covidové pauze se nám podařilo svým hudebním a gastro 
doprovodným programem zúčastnit se i tradičního tentokráte zkráceného 
festivalu nového cirkusu Letní Letná. Letní poloha již od roku 2011 zajišťuje na 
akci veškeré barové zajištění a realizuje ve vlastní režii ve vlastním cirkusovém 
šapitó večerní hudební program. V roce 2020 byl program uskutečněn alespoň v 
tomto omezeném rozsahu: 
 

 



Kampa Střed Světa – happening a festival jsme plánovali jako již jeho 
dvanáctý ročník na 4. dubna 2020 s následujícím programem: 

 
hudební stage 
-123 minut  
Echt! 
Lovesong Orchestra 
Marcus Jurkovič & Motion Food  
 
divadelní stage v šapito 
Jakub Folvarčný 
Loutky bez hranic 
Studio Damúza 

 
Situace po příchodu COVID-19 znamenala rychlý konec všem hromadným a tudíž 
u kulturním akcím. I happening Kampa Střed Světa byl pro rok 2020 zrušen. 
 
Team 
 Pro celý tým našich dlouhodobých spolupracovníků byl i rok 2020 
pracovně téměř likvidační. Mnoho našich kolegů se kvůli lockdownu a uzavření 
kulturních a dalších hromadných akcí rozhodlo tento obor zcela opustit. Naší 
prioritou stále zůstává zachování týmu kvalitních profesionálů.  
 Našimi dlouhodobými spolupracovníky jsou: Petr Čiverný, Jan Šrámek, 
Martin Kotas, Denis Wihan, Antonín Vrba ad. 
 
Výhled a plány do roku 2021 
 Pevně věříme, že se v roce 2021 začneme vracet do normálu a konečně se 
budeme moct všichni pustit do práce, kterou milujeme. Zůstáváme optimisty a 
chceme v naší kulturní činnosti pokračovat dlouhodobě. Přesto si uvědomujeme 
mnohá úskalí, která nás čekají. Následující roky budou pro kulturní scénu nejtěžší 
a bude velmi obtížné navázat na roky minulé. 
 Na rok 2021 plánujeme všechny naše tradiční akce – Kampa Střed Světa, 
Dozvuky horňáckých slavností i účast na akcích jako je Letní Letná či MFDF 
Jihlava. 
 
 
 
 
 
  



Hospodaření 
(v celých tisících Kč) 
 
VÝDAJE 
Spotřebované nákupy    972 
Služby      1 043 
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v 
provozní      79 
Finanční náklady     1 
Daňové náklady celkem    2 095 
 
PŘÍJMY 
Tržby za vlastní výkony a zboží   2 011 
Jiné provozní výnosy    107 
Daňové výnosy celkem    2 118 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  23 
 
 
Komentář k hospodaření 

Zisk roku 2020 použili majitelé na pokrytí ztrát z let minulých. V tuto chvíli 
společnost nemá žádné závazky po splatnosti. 

 
 

Kontakt 
Letní poloha s.r.o. 
Dr. Zikmunda Wintra 459/14 
160 00 Praha 6 
IČ: 24247928 
DIČ: CZ 24247928 
 
Spisová značka:  
C 196036 vedená u Městského soudu v Praze 
 
Jednatel: 
Petr Pošvic 
pida@letnipoloha.cz 
www.letnipoloha.cz 
 
Děkujeme za pozornost. 
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