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o spolku

   Klub Letka z.s. je nezisková organizace založená v roce 2020 především za účelem provozování 
kulturního prostoru Klubu Letka. Jedná se o malé divadlo s kapacitou 50 míst k sezení na pražské 
Letné, které nabízí divadelní a hudební performance divákům všech generací. Spolek svými 
aktivitami dramaturgicky naplňuje program klubu, produkčně je zajišťuje a vytváří tak zázemí pro 
umělecké aktivity především na poli loutkového divadla a alternativní hudební scény. 

Členové a spolupracovníci spolku

Předsednictvo spolku:
Jiří Hes
Martin Hřebačka
Sabina Hřebačková
Jakub Tylš
Pavlína Valachová

Tvůrčí tým:
Jiří Hes – umělecký ředitel, dramaturgie, produkce
Matěj Kubíček – produkce, technická produkce
Kateřina Sochací – PR, propagace
Sabina Hřebačková – vizuální supervize
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činnost v roce 2020

   Hlavní náplní činnosti spolku Klub Letka v roce 2020 byl provoz divadelně-hudební scény Klub 
Letka (Letohradská 44, Praha 7), zajišťovaný týmem vedeným Jiřím Hesem coby uměleckým 
ředitelem, dramaturgem a produkčním. Činnost spolku v roce 2020 od poloviny března ochromila a 
prakticky znemožňovala opatření související s pandemií Covid – 19. Sezóna po prázdninách pak 
trvala pouze do 3.10., kdy se situace opakovala a následně trvala až do konce roku. 

Hudební program

   Během roku 2020 se povedlo v Letce realizovat celkem deset koncertů na poměrně široké žánrové
škále (viz podrobný přehled činnosti).

Letka pro děti

   Silnou dramaturgickou linií Klubu Letka jsou divadelní představení určená dětem, která 
představují hlavní náplň víkendových dnů. 

   Část programu je věnována těm úplně nejmenším divákům, tedy dětem ve věku 10 měsíců – 3 
roky, kterou realizujeme zejména ve spolupráci s produkční platformou Studio Damúza. V roce 
2020 jsme jich v Letce realizovali pět.

   Klub Letka dává prostor umělcům především z řad loutkového a objektového divadla, v roce 2020
to byli např. Buchty a Loutky, Divadlo LokVar, Divadlo T601, Divadlo paní Ptákové či Anička a 
Letadýlko. Představení pro dětské publikum 4+  jsme v roce 2020 uskutečnili celkem dvanáct .

Divadelní program

   V roce 2020 se podařilo uskutečnit v Klubu Letka 15 divadelních představení.

   Žánrově se divadelní představení v Letce pohybují především v řadách alternativního a 
současného divadla, prostor dostávají také improvizační soubory. Klub Letka je jednou ze scén 
pražské improligy. Dlouhodobě spolupracujeme s divadelním spolkem Ty-já-tr. 

Filmový klub

   Na měsíční bázi se v Klubu Letka konal také filmový klub, kde se promítaly dokumentární a 
hrané filmy. Patrně nejzajímavější promítání představuje dokumentární film African Mirror (2019) s
následnou online diskuzí se švýcarským režisérem Mischou Hedingerem. 

Ostatní program

   Kromě výše zmíněného se spolku podařilo v Klubu Letka v roce 2020 realizovat workshopy ve 
spolupráci s hudebně-taneční paltformou BalFolk, autorská čtení, cestovatelské přednášky. U 
neuměleckých částí programu spolek usiluje o komunitní přesah v rámci Letné (resp. Prahy 7) a 
Prahy celkově. 
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   V roce 2020 proběhly v galerii v chodbě mezí kavárnou a zákulisím dvě výstavy a na ně navázané
vernisáže. Jednalo se o černobílé fotografie geometrií v prostoru kolem nás Markéty Dadákové  a 
malé formáty výtvarnice Barbory Havlíkové, které odráží duševní rozpoložení člověka s hraniční 
poruchou osobnosti.

V červnu Klub Letka z.s. uskutečnil malý festival „Letka na dlažbě“, který se odehrával v 
otevřených prostorách kolem divadla.
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přínos projektu

   Spolek Klub Letka z.s. si klade za cíl ve svěřených prostorách provozovat místo, které poskytuje 
útočiště mnoha umělcům a uměleckým souborům napříč žánry, se kterými se lze na poli alternativní
hudby a divadla setkat. Komorní až intimní povaha prostoru vyžaduje často od umělců novou 
perspektivu, ze které na své pojetí performativního umění pohlédnout a následně tak vzniká 
originální interpretace jejich hudebního či divadelního počinu. Klub Letka také dává prostor 
umělcům začínajícím, méně známým či amatérským, jejichž práce má nad rámec uměleckého často 
také významný komunitní přesah. 

   Klub Letka se snaží co nejvíce pracovat s komunitou, kultivovat ji a vytvářet prostor pro 
setkávání lidí z našeho sousedství napříč generacemi. Jakkoli je složité termín „komunita“ 
definovat, v pojetí Letky se jedná o skupinu lidí z Prahy 7 a v širším slova smyslu Prahy, kteří se k 
nám vracejí pravidelně, důvěřují dramaturgii Letky a vědí, že se mohou spolehnout na pravidelnost 
a kvalitu kulturního programu. Jsme rádi, že můžeme spoluvytvářet z Letné příjemné místo pro 
život.

   Věříme, že projekt je dlouhodbě udržitelný a má perspektivu fungovat do budoucna a to nikoli 
formou setrvalé expanze a kvantitativního růstu, avšak skrze zkvalitňování programu, spolupráce s 
klubovými festivaly a „ne-růst“ v tom nejlepším slova smylu v pevně daných mantinelech malého 
divadla. 
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Podrobný přehled činnosti v roce 2020

Leden 2020

8.1. SI_ZATANCOVAT_ BalFolk

11.1. TOY MACHINE_ O velikém čaroději

11.1. HARMCORE JAZZ BAND

13.1. DS TY-JÁ-TR_ Republika

14.1. ONDŘEJ VLK_ cestovatelská přednáška

15.1. Podraz

16.1. DS TY-JÁ-TR_ Knižní kavárna

17.1. KASPAR MELICHAR

18.1. LOKVAR_ Matěj a čerti

20.1. DS TY-JÁ-TR_ Z(a)tracený Blatný

21.1. TALAQPO

22.1. Totem vlka

23.1. DS TY-JÁ-TR_ Bylo nás pět

24.1. VERONIKA HLOŽKOVÁ, HANA KOSNOVSKÁ

25.1. SVÁŤOVO DIVADLO_ O Koblížkovi

28.1. BARBORA HAVÍLKOVÁ_ Vernisáž

30.1. DS TY-JÁ-TR_ Něžná

31.1. MARZ, TANITA YANKOVA + TONY DEE

Únor 2020

1.2. DAMÚZA_ Ptáček a lev

1.2. DIVADLO T601_ Sněhová královna

4.2. ADÉLA SKŘIVÁNKOVÁ_ cestovatelská přednáška

8.2. BUCHTY A LOUTKY_ Benjamín a vlk
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9.2. KIŠ_ Impromuzikál

10.2. DS TY-JÁ-TR_ Z(a)tracený Blatný

14.2. STRAKŮV POJÍZDNÝ CIRKUS

15.2. DAMÚZA_ Ptáček a lev

17.2. DS TY-JÁ-TR_ Retro a Tesárkovci

18.2. VLADISLAV BERGL_ cestovatelská přednáška

20.2. DS TY-JÁ-TR_ knižní kavárna

21.2. JAN ŽAMBOCH

22.2. DAMÚZA_ Já, ty, to

22.2. DAMÚZA_ Hodina modrých slonů

28.2. ROBERT NEBŘENSKÝ, MILAN URZA

29.2. BUCHTY A LOUTKY_ Zlatá husa

Březen 2020

2.3. TRIO LINDO

4.3. SI_ZATANCOVAT_ BalFolk

6.3. JAN FIC & MĚSTO

7.3. SVÁŤOVO DIVADLO_ Máša a tři medvědi

9.3. DS TY-JÁ-TR_ Z(a)tracený Blatný

11.3. AFRICAN MIRROR

Červen 2020

13.6. LETKA NA DLAŽBĚ

Září 2020

4.9. MAREK DOUBRAVA&ONDŘEJ GALUŠKA

5.9. TOY MACHINE_ Šťastný kovboj
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5.9. DENISA SVĚTELSKÁ_ křest knihy „Citlivka stydlivá“

8.9. MARKÉTA DADÁKOVÁ_ vernisáž výstavy
12.9. BATOSNĚNÍ

17.9. DS TY-JÁ-TR_ knižní kavárna

19.9. DAMÚZA_ Moment

19.9. DS TY-JÁ-TR_ Dědečku, prosím, písničku

24.9. DS TY-JÁ-TR_ Kvartet

25.9. THE SHOOKIES

Říjen 2020

3.10. ANIČKA A LETADÝLKO_ Vivi tady nebydlí
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Kontaktní informace

sídlo a kancelář spolku, adresa divadla: 

Klub Letka, z.s., Letohradská  557/44, Praha 7, CZ-17000 

IČO: 08746885 

tel: +420 777 351 965

e-mail: info@klubletka.cz

www.klubletka.cz 
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