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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Rok 2005 byl z pohledu organizace Divadlo pod lampou rokem, ve kterém došlo k
několika zásadním událostem.
První z nich bylo předložení koncepce další činnosti Divadla pod lampou na období
2005 – 2007 Radě města Plzně. Tato koncepce byla Radou města Plzně projednána a
následně přijata. Tento krok má pro organizaci Divadlo pod lampou velký význam, neboť
v tomto materiálu byly stanoveny základní principy a směry činnosti a rozvoje
organizace. Mimo to zde byla i garantována výše příspěvku na činnost z rozpočtu města
Plzně na uvedené období. Tento krok znamená výrazný posun ve výhledu organizace na
nejbližší období a také zajištění jejího stabilního chodu. Nic podobného se za celou dobu
existence organizace ještě nikdy nepodařilo.
Další výraznou událostí roku 2005 v Divadle pod lampou byl další ročník
vyhledávací soutěže pro mladé skupiny Múza. V tomto roce se do soutěže přihlásil zatím
největší počet skupin v celé historii soutěže a poprvé se výrazně rozšířila oblast, z které
se skupiny do soutěže hlásí. Soutěž se stává velmi reprezentativním vzorkem v mapování
toho zajímavého co se děje mezi mladými skupinami na celém západě Čech. V soutěži se
objevily skupiny z plzeňského regionu, z oblasti Karlových Varů, Chebu, Chomutova ale i
středních Čech.
Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je výročí 15 let existence kulturního
zařízení Divadlo pod lampou, které jsme si připomenuli v listopadu. K tomuto výročí
vydal Odbor kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci s námi almanach, který
mapuje uplynulých 15 let a je zároveň připomenutím faktu, že Divadlo pod lampou je
dnes nejstarší podobné zařízení působící na území České republiky. I tento fakt je podle
mého názoru důvodem, proč se město Plzeň může pyšnit soustavnou podporou
menšinových kulturních žánrů.
Na závěr bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce
podporovali a pomáhali nám v naší práci.
Petr Choura
Ředitel Divadla pod lampou
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
telefon/fax:
E.mail:
Web:
Odpovědná osoba:
Zřizovatel
Název:

Divadlo pod lampou
příspěvková organizace (p.o.)
Havířská 11, 301 00 Plzeň
00574341
CZ00574341
625895/0300
+420 377 421 377
lampa@dpl.plzen-city.cz
www.podlampou.cz
Ing. Petr Choura, ředitel
Plzeň, statutární město
Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu města Plzně a
v souladu s organizačním řádem MMP

Představení organizace
Divadlo pod lampou v podobě hudebního klubu vzniklo v roce 1990 pod tehdejším
Městským kulturním střediskem. Filozofickou základnou vzniku klubu byla myšlenka
několika nezávislých plzeňských umělců vytvořit v Plzni prostor pro nekomerční kulturní
aktivity v oblasti literatury, hudby, filmu, divadla a celkově alternativní kultury, která se
v dobách těsně po pádu socialismu mohla začít svobodně rozvíjet a prezentovat. Divadlo
pod lampou bylo jedním z prvních podobných zařízení v tehdejším Československu.
V současné době je jediným mimopražským zařízením, které od svého vzniku funguje až
dodnes.
Za dobu existence klubu vznikl v Čechách, s podporou zastupitelů města, ojedinělý
projekt kulturně sociálního centra, kde pod jednou střechou sídlí Centrum protidrogové
prevence a terapie a kulturní klub Divadlo pod lampou. Projekt má širší generační
působnost. V sociální oblasti je orientovaný na děti a prevenci sociálně patologických
jevů, mladistvé a jejich socializační problémy a střední generaci – poradenství, pomoc
rodičům narkomanů apod. Kulturní oblast – hudební klub – je cílena především na
studenty a mladé lidi a poskytuje široké spektrum hudebních žánrů a jiných kulturních
služeb nekomerčního charakteru. Divadlo pod lampou si za patnáct let existence díky
svému zaměření a, dalo by se říci „spolehlivému zakotvení“, vydobylo čelní místo mezi
hudebními kluby v České republice a má pevné vazby na podobná zařízení a agentury po
celé Evropě.
Divadlo pod lampou má na plzeňské scéně nezastupitelné místo. Je jediným
multifunkčním zařízením, které se kontinuálně a profesionálně věnuje širokému spektru
hudebních žánrů a ve svém programu dává ve značné míře prostor začínajícím souborům
z regionu i celé republiky (více jak 60% vystupujících skupin). O opodstatněnosti
existence takového zařízení na území města Plzně hovoří i fakt, že během patnácti let
působení klubu nevzniklo v městě Plzni žádné podobné kulturní zařízení. Tato skutečnost
jasně hovoří o tom, že podpora alternativní scény a mladých souborů není pro soukromý
sektor zajímavá, a že se kulturní zařízení zaměřené na tuto scénu nemůže obejít bez
dotace ze strany města. V minulých letech vzniklo na území města Plzně několik
hudebních zařízení, ale část jich zanikla a ta část, která přežila, je buď zaměřená pouze
na úzký hudební žánr nebo nemá odpovídající prostorové ani technické zázemí pro
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profesionální zajištění této činnosti. Všechna tato zařízení jsou provozována soukromými
subjekty, pro které je hlavním měřítkem komerční úspěšnost pořádaných akcí. To je
základní rozdíl mezi filozofií činnosti Divadla pod lampou a ostatními. Divadlo pod
lampou tím, že je zřizováno městem Plzní a dostává dotaci na činnost z městského
rozpočtu, preferuje ve svém programu takové kulturní aktivity, které pro soukromé
subjekty působící v této oblasti kultury nejsou zajímavé. Pro rozvoj kulturního vědomí
mladé generace jsou však nezbytné.
Divadlo pod lampou se ve své činnosti snaží mapovat dění především v těch
kulturních směrech, které jsou menšinové, alternativní a mimo záběr hlavních médií.
Snaží se zprostředkovat jak publiku, tak i aktivním umělcům kontakt se současnými
trendy a možnost srovnání vlastní tvorby se špičkami jednotlivých žánrů.
V
současné době se Divadlo pod lampou věnuje ve své činnosti v hlavní míře pořádání
koncertů a jiných hudebních produkcí včetně soutěžní přehlídky mladých skupin. Dále se
pak v programu klubu objevují divadelní představení, cestopisné přednášky, filmové
projekce klubového charakteru a další akce, zaměřené především na okrajové kulturní
směry.
Stručný přehled hlavních a vedlejších činností
Hlavní činnosti organizace:
• pořádání koncertů, divadelních představení, festivalů, filmové a video produkce
• pořádání uměleckých výstav
• pořádání přednášek a seminářů v oblasti kultury
Vedlejší činnosti organizace
• výlepová a reklamní činnost
• hostinská činnost
• nákup zboží za účelem prodeje
•
Organizační struktura k 31.12.2005
ŘEDITEL

ZÁST. ŘEDITELE, MZDY, PERSONÁL, PROVOZ




EKONOM A
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ



OBSLUHA HOST.
PROVOZU 2x

UKLÍZEČKA

Pracovní úvazky celkem: 6, z toho THP: 3. Zaměstnanci činí na základě dohod o pracovní činnosti:
produkce a PR, propagace, pořadatelé, pomocný personál.

Vybrané personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2005
věk

muži

ženy

celkem

do 20 let

-

-

-

21 - 30 let

-

-
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31 - 40 let

3,0

3,0

6,0

41 - 50 let

-

-

-

51 - 60 let

-

-

-

61 let a více

-

-

-

celkem

3,0

3,0

6,0

%

50,0

50,0

100,0

100,0

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12.2005
dosažené vzdělání

muži

základní

-

vyučen

1,0

ženy

celkem
-

1,0

2,0

střední odborné

33,4

-

úplné střední
úplné střední odborné

%

1,0

1,0

2,0

vyšší odborné

33,3

-

vysokoškolské

1,0

1,0

2,0

33,3

celkem

3,0

3,0

6,0

100,0

%

50,0

50,0

100,0

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005
celkem
průměrný hrubý
měsíční plat
19.306
pouze ti v pracovním poměru dle zák 143/02 Sb.

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2005
Přehled činnosti organizace
V roce 2005 činnost Divadla pod lampou vycházela z koncepce schválené Radou
města Plzně a ze zřizovací listiny. Svojí činností rozvíjelo stávající aktivity a vytvořilo
nové projekty v souladu s posláním organizace.
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Divadlo pod lampou v roce 2005 pokračovalo v mapování kulturních směrů, které
jsou považovány za menšinové, alternativní a často mimo záběr hlavních médií a masové
komerční zábavy. Snažili jsme se zprostředkovat publiku i mladým aktivním umělcům
kontakt se současnými trendy a nabídnout jim možnost srovnání vlastní tvorby se
špičkami jednotlivých žánrů.
V průběhu roku se organizace věnovala především pořádání živých koncertů a
jiných hudebních produkcí skupin i jednotlivců z regionu, z celé České republiky i ze
zahraničí. Divadlo pod lampou nadále pokračovalo v tradici soutěžní přehlídky mladých
skupin Múza. V programu byl také větší prostor věnován divadelním představením,
cestopisným přednáškám, filmovým projekcích klubového charakteru a jiným akcím,
zaměřeným především na okrajové kulturní a sociální směry.
Stručný popis jednotlivých aktivit:
Hudební produkce
Jak již bylo zmíněno, převážná část programu je věnována živým koncertům
okrajových žánrů, se kterými se (až na výjimky) nemůže posluchač běžně seznámit a na
druhé straně profesionálním skupinám s mezinárodní působností, jejichž produkce
vnímáme jako nezbytnou inspiraci a konfrontaci pro mladé začínající umělce.
V programu klubu nechybí ani prezentace DJ scény západních Čech.
Na pódiu Divadla pod lampou se v roce 2005 představilo celkem 378 skupin z 21
zemí celého světa (Makedonie, Brazílie, Itálie, Slovensko, Švédsko, Rakousko,
Bulharsko, UK, Polsko, Senegal, Holandsko, Maďarsko, Belgie, USA, Austrálie, Francie,
Jugoslávie, Chile, Německo, Španělsko, Uruguay). Z celkového počtu účinkujících skupin
bylo 302 začínajících skupin z celé České republiky s hlavním důrazem na region
západních Čech. Toto množství skupin tvoří cca 80% všech skupin, které v Divadle pod
lampou vystoupily.
Z hlediska prezentace současných trendů a zprostředkování konfrontace mladých
regionálních kapel s aktuální zahraniční hudební tvorbou se nám podařilo uskutečnit
několik velmi výjimečných hudebních produkcí kapel z celé Evropy a z Jižní Ameriky, a
některými koncerty jsme se zařadili mezi jediné tři kluby v celé České republice, které
tyto vynikající produkce pravidelně zařazují do programu.
Múza
I v roce 2005 uspořádalo Divadlo pod lampou vyhledávací soutěžní přehlídku pro
mladé skupiny „Múza 2005“, na které se představilo celkem 68 začínajících kapel
z celých západních Čech. Kromě lákavých cen pro vítěze a vybrané zajímavé kapely se
nám podařilo touto přehlídkou zviditelnit většinu účastníků tak, že se jim podařilo
zahájit pravidelné koncertování i v jiných klubech regionu. Samozřejmě nejen vítězům
byl i nadále poskytován prostor v programu klubu.
Travelling
Stálicí v programu Divadla pod lampou se stal i pořad „Travelling“, který je
věnován cestopisným zajímavostem z různých koutů světa, specifikám různých světových
kultur a přiblížení různých životních stylů. Tímto pořadem jsme pokračovali v tradici
přibližování uvedených témat široké veřejnosti v návaznosti na hudební produkce
prezentující různé etnické kultury.
Rychle rostoucí návštěvnost těchto pořadů nás přesvědčila o důležitosti jejich
pravidelného zařazování do programu klubu. Hlavní skupinou diváků se stali studenti,
mladí lidé a cestovatelé, výjimkou však nebyli ani lidé starší generace. Autentičnost
projekcí a přednášek postupně přilákala širokou generační škálu návštěvníků.
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BioLampa
Od listopadu roku 2005 zavedlo Divadlo pod lampou ve spolupráci s Adrianem
Kukalem (režisér a filmový dramaturg – FreshFilmFest, Roxy) novinku v programu pod
názvem „BioLampa“, filmové projekce audiovizuálních děl, která nejsou v běžných
kinech k vidění. V pravidelných čtrnáctidenních intervalech jsme ve spolupráci
s Mezinárodním festivalem AniFest, Mezinárodním studentským festivalem FreshFilmFest
a studentským festivalem FAMU Fest nabídli ojedinělé filmové večery, jejichž náplní se
stala díla českých i zahraničních tvůrců, především těch mladých a začínajících.
Podle očekávání „BioLampa“ přilákala především mladé lidi a studenty různých
zájmů. Pořad si postupně nacházel další diváky a proto jsme se rozhodli v této
pravidelné přehlídce pokračovat.
Ostatní
Stejně jako v loňských letech jsme i v roce 2005 umožnili řadě škol, zájmových
skupin i jednotlivcům uspořádat v Divadle pod lampou jejich tematické večery spojené
s hudební či jinou uměleckou produkcí. Většinou šlo o prezentaci Ústavu umění a designu
při ZČU v Plzni, dále pak sesterské organizace Centrum protidrogové prevence sídlící
v objektu Divadla pod lampou a mnoho dalších. U těchto aktivit chceme i nadále zůstat,
poněvadž jsme se stali základnou pro mnoho organizací i jednotlivců při prezentaci
jejich práce a cílů.
15 let Divadla pod lampou
V listopadu roku 2005 oslavilo plzeňské Divadlo pod lampou patnáct let své
existence a jak již bylo zmíněno, je jediným z mimopražských klubů založených v roce
1990, který funguje dodnes.
Celý měsíc byly připraveny hudební lahůdky v podobě britských PHI-LIFE CYPHER,
českého TRABANDU na posledním koncertu před plánovanou přestávkou, španělských
CHE SUDAKA, punkové legendy VISACÍ ZÁMEK, nezaměnitelných PSÍCH VOJÁKŮ a
italských temperamentních PERSIANA JONES. Celý narozeninový měsíc vyvrcholil třemi
koncerty: s Lampou neodmyslitelně spojená ZNOUZECNOST, která na společném
koncertu s BONPARI pokřtila novou desku, koncert vynikajících ethno tanečních ALYAMAN a večírek ve společnosti plzeňské formace HIBAJ a performerů z občanského
sdružení JOHAN, které se spolupodílelo na vytvoření dramaturgie posledního večera.
U příležitosti výročí Odbor kultury Magistrátu města Plzně vydal velmi vydařený
vzpomínkový almanach VEČERY POD LAMPOU, který mapuje patnáct let existence
Divadla pod lampou a popravdě pobavil mnoho těch, pro které se Lampa stala náhradním
domovem.
Statistiky jednotlivých aktivit
V průběhu roku 2005 zrealizovalo Divadlo pod lampou celkem 177 kulturních produkcí
v těchto poměrech:
• 165 živých koncertů (některé spojeny s prezentací konkrétní instituce či organizace)
• 9 filmových projekcí
• 3 taneční večery (některé spojeny s prezentací konkrétní instituce či organizace)
Návštěvnost
Pořady, koncerty a projekty Divadla pod lampou navštívilo v roce 2005 celkem 14.458
platících návštěvníků.
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Údaje o hlavních cílových skupinách
Hlavními cílovými skupinami, které využívají služeb organizace jsou studenti a mladí lidé
do věku 40 let. V případě specifických produkcí jsou našimi cílovými skupinami i lidé
starší generace. Vzhledem k širokému záběru hudebních i jiných produkcí organizace je i
zájmové složení cílových skupin velmi pestré.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE V TIS. KČ
ukazatel
Příspěvek na provoz
Příspěvek na investice
Limit mzdových prostředků
Hospodářský výsledek - zisk
Počet zaměstnanců celkem

schválený

upravený

2184
0
1260
0
6

2224
0
1260
0
6

skutečnost
k 31.12.05
2224
0
1193
40
5,94

II. NÁKLADY A VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI
Celkové příjmy hlavní činnosti za rok
Celkové náklady hlavní činnosti za rok
Hospodářský výsledek hlavní činnosti - ztráta

3293
3507
214

Příjmy hlavní činnosti
Hlavním zdrojem příjmů byla příspěvek na provoz z rozpočtu města, vlastní zdroje příjmů tvoří
především příjmy za vstupného - viz níže uvedená tabulka:
vstupné
dotace
ostatní

1021
2224
48

Náklady hlavní činnosti
Celkové náklady tvoří zejména služby související s předmětem činnosti, dále pak energie, osobní
náklady, odpisy majetku, poplatky.
materiálové náklady
energie
služby
mzdové náklady
sociální a zdrav. Pojištění
odpisy majetku
daně, poplatky, ostatní náklady

48
196
1073
1193
412
490
95

III. NÁKLADY A VÝNOSY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
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Celkové příjmy doplňkové činnosti za rok
Celkové náklady doplňkové činnosti za rok
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti - zisk

1905
1651
254

Příjmy doplňkové činnosti
Hlavním zdrojem příjmů doplňkové činnosti jsou příjmy z hostinské činnosti, reklamní činnosti a
příjmy z pronájmů.
prodej zboží bar
reklamní činnost
pronájmy a ostatní

1555
80
270

Náklady doplňkové činnosti
Celkové náklady tvoří zejména prodej zboží v nákupních cenách, materiál, energie, osobní
náklady
prodané zboží
materiálové náklady
energie
služby
mzdové náklady
sociální a zdrav. Pojištění
daně, poplatky, ostatní náklady

884
22
83
38
466
145
13

IV. VÝVOJ STAVU MAJETKU ORGANIZACE
Majetek organizace v pořizovacích cenách
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pozemky
stavby
samostatné movité věci a soubory věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

stavy majetku stavy majetku
k 1.1.2005
k 31.12.2005
20
20
4
4
419
419
25068
25171
2142
2258
1191
1197
25
13

V. PRACOVNÍCI A PLATY
Celkové mzdové náklady za rok
z toho ostatní platby za provedenou práci
Celkový počet přepočtených pracovníků
Celkový počet fyzických pracovníků
Zřizovatelem stanovený limit mzdových prostředků na rok
Čerpání mzdového fondu

VI. VÝVOJ FONDŮ ORGANIZACE
Organizace má vytvořeny níže uvedené peněžní fondy
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stavy fondů stavy fondů
k 1.1.2005 k 31.12.2005
a/ fond rezervní
136
136
b/ fond investiční
20589
20305
c/ fond odměn
0,6
0,6
d/ fond kulturních a sociálních potřeb
25
21
e/ fond reprodukce majetku
638
903
f/ fond oběžných aktiv
55
55

VII. REKAPITULACE ZÁVĚRŮ Z FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ VŮČI ZŘIZOVATELI
Z finančního vypořádání za rok 2005 vyplynul závěr - převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 40 tis. Kč do rezervního fondu. Uvedená částka je poskynutá účelová dotace poskytnutá v
roce 2005 na úpravu teplé vody. Tato částka z provozních důvodů nemohla být v roce 2005
čerpána a bude čerpána v průběhu roku 2006.
VIII. VYBRANÉ UKAZATELE
průměrná cena vstupenky
průměrná návštěvnost

70,60 Kč
82 lidí/akce

ZÁVĚREM
Divadlo pod lampou se i nadále bude věnovat rozvíjení stávajících hudebních i jiných
aktivit a zlepšování servisu spojeného s činností této organizace (internetová prezentace,
předprodej vstupenek a další). Dále se chceme intenzivně věnovat vyhledávání dalších nových
aktivit, které jsou v souladu s posláním organizace a které budou přispívat ke kulturnímu dění
v Plzni, především takovému, které jen těžko hledá místo pro svoji prezentaci.
V dalších letech budeme vyhledávat i nové formy propagace činnosti organizace a to
nejen pro stávající cílové skupiny v regionu, ale i vůči novým potenciálním návštěvníkům našich
produkcí i mimo region západních Čech.
Už nyní jsme opět navázali úspěšnou spolupráci pro rok 2006 s Mezinárodním festival
Jeden svět, jehož hlavním krédem jsou lidská práva a sociální otázky. V programu jsou
připraveny večery prezentující činnosti charitativních organizací zabývajících se pomocí dětem,
postiženým a jiným ohroženým sociálním skupinám.
Dále připravujeme projekt „Veřejná zkušebna“, který je určen mladým začínajícím, resp.
vznikajícím kapelám, bez koncertní činnosti, které budou mít možnost si ve vyhrazeném čase
vyzkoušet svoji produkci v profesionálním klubu a s profesionálním personálem, který jim bude
k dispozici v mnoha oblastech spojených s koncertní činností (práce se zvukem, práce
s mikrofonem, aranže a mnoho dalšího).
Velkou výzvou je pro nás najít vhodné divadelní a jiné nehudební spolky a jednotlivce,
pro jejichž představení a performance plánujeme vyhradit v programu Divadla pod lampou větší
prostor.

PŘÍLOHA Č.1 - SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
V roce 2005 jsme spolupracovali s těmito subjekty:
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Spolupořadatelé našich akcí
Hudebniny Houdek
Dragonpress
Euroverlag
Kdyňské nahrávací studio
Studio Ex-Avik
Studio PyHa
nahrávací studio Franz Kafkaz
British Council
Francouzská aliance, pobočka Plzeň
Johan, kulturní a sociální projekty
Centrum protidrogové prevence
Ústav umění a designu při ZČU v Plzni
Média
MF Dnes
Český rozhlas Plzeň (mj. pořad Bez filtru)
www.freemusic.cz
www.regionplzen.cz
www.xkultura.cz
www.muzikus.cz
Noc s Andělem (pořad ČT)
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PŘÍLOHA Č.2 - MÉDIA (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU)
pozn.: výběr z článků

 „Plzeňské divadlo pod lampou ožije v pátek pravým africkým a romským hip hopem.
Zavítá sem totiž hvězda senegalského rapu, kterou je ženské trio ALIF………
(lm – Senegalky budou rapovat v Plzni; 2.3.2005; MF Dnes – Plzeňský kraj)
 „Divadelní střípky byly součástí sobotních oslav 15. narozenin Divadla pod lampou.
Součástí bylo i netradiční křtění právě vydaného almanachu divadla………“
(JITKA ŠRÁMKOVÁ – popisek k fotu na hlavní straně přílohy; Plzeňský deník – Plzeňský
kraj)
 „Neformální večírek, spojený s křtem almanachu a večerním koncertem plzeňské
skupiny Hibaj, bude dnes vyvrcholením oslav patnáctileté existence plzeňského Divadla
pod lampou, které však se svými návštěvníky oslavuje doslova celý listopad. Připravilo
totiž pro ně velice atraktivní program, který se kromě hudby zaměřuje i na filmové
projekce a na besedy o cestování………
………Podobně fungujících klubů není však v naší republice mnoho, a tak by se plzeňské
Divadlo pod lampou mohlo svojí činností srovnávat například s pražskou Akropolí nebo
klubem Delta. V ostatních západoevropských zemích ale podobná kulturní centra nejsou
žádnou zvláštností. Asi i proto do Plzně přijíždí mnoho hudebníků i jiných umělců
z celého světa, kteří se o dobrém jméně DPL již z vlastní zkušenosti přesvědčili, nebo o
jeho kvalitách alespoň slyšeli.“
(TOMÁŠ CHOCHOLE – Plzeňská lampa má narozeniny; 21.11.2005; MF Dnes – Plzeňský
kraj)
 „ Divadlo pod lampou v Plzni slavilo v sobotu patnáctiny. Večer byl podle šéfa divadla
Petra Choury ohlédnutím za činností městského, především hudebního stánku…..“
(JITKA ŠRÁMKOVÁ – Pod lampou se slavily patnáctiny; 21.11.2005; Plzeňský deník –
Plzeňsko)
 „………..Vítězem loňského ročníku, kterého se zúčastnilo šestašedesát skupin, se stala
karlovarská kapela Zajíc Company. Podle jejího baskytaristy Martina Doležala se po
tomto úspěchu začala o jejich tvorbu zajímat média a kapela si mohla zahrát i na
proslulém velkém festivalu v Trutnově“
(tom - Múza bude už brzy znát účastníky; 9.12.2005; MF Dnes – Plzeňský kraj)
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PŘÍLOHA Č.3 – PROGRAMY ZA ROK 2005

Strana 15 (celkem 19)

Divadlo pod lampou p.o.

Výroční zpráva 2005

Strana 16 (celkem 19)

Divadlo pod lampou p.o.

Výroční zpráva 2005

Strana 17 (celkem 19)

Divadlo pod lampou p.o.

Výroční zpráva 2005

Strana 18 (celkem 19)

Divadlo pod lampou p.o.

Výroční zpráva 2005

Strana 19 (celkem 19)

