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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Uplynulý rok 2007 byl, z hlediska dalšího vývoje Divadla pod lampou, rokem zcela
zásadním. Rada města Plzně rozhodla o tom, že Divadlo pod lampou v podobě
příspěvkové organizace bude zrušeno. Rada města Plzně dále schválila založení obecně
prospěšné společnosti, která činnost stávající příspěvkové organizace převezme. Tento
krok výrazně ovlivní vnitřní strukturu organizace. Z naší strany však bude maximální
snaha o to, aby divák tuto změnu nijak výrazně nezpozoroval. A pokud ano, tak jedině
v pozitivním směru. Z našeho pohledu je to krok správným směrem. Problémem však je,
že stávající legislativní systém není zatím zcela připraven na tyto změny, které by se
v budoucnu ovšem měly týkat většiny nám podobných organizací. Stávající grantový
systém bohužel zatím nedává dlouhodobou perspektivu vývoje. Nicméně doufám, že
změny které nás očekávají, budou změny k lepšímu, a že se tato změna pozitivně odrazí
v činnosti Divadla pod lampou.
Výše uvedený záměr změny právní formy organizace nás intenzivně zaměstnával
prakticky po celý rok 2007. Mimo to samozřejmě dál běžela naše standardní činnost
v nezmenšeném rozsahu. Příprava podmínek pro nově založenou obecně prospěšnou
společnost tak, aby mohla převzít činnost bez větších problémů a činnost klubu
kontinuálně pokračovala se odrazila v tom, že nezbyl prostor pro další rozvoj nových
programových aktivit.
Podle mého osobního soudu se příprava na zásadní změnu právní formy v činnosti
Divadla pod lampou navenek v průběhu roku 2007 nijak neprojevila. V činnosti se nám
dařilo udržet v chodu všechny rozběhnuté projekty a dále je rozvíjet.
Za zmínku zde určitě stojí i fakt, že jsme v průběhu roku investovali poměrně
značnou částku do obnovy zvukové i světelné aparatury. Tato investice se podle mého
názoru výrazně projevila v obou oblastech a podařilo se vytvořit velmi kvalitní zázemí,
které odpovídá současným standardům a požadavkům jak na straně vystupujících, tak na
straně diváků.
Chtěl bych zde na tomto místě poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce
podporovali a pomáhali nám v naší práci. Dále bych zde chtěl poděkovat i týmu
se kterým zajišťujeme celý provoz Divadla pod lampou. Bez jejich pomoci bychom nebyli
tím čím jsme.
Velký dík patří také městu Plzeň za dlouhodobou podporu okrajové kultury
v Plzni.
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
+420 378 037 800/+420 377 421 377
lampa@plzen.eu
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 šestnáct 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 (v současnosti je to více jak 80% vystupujících skupin). O
opodstatněnosti existence takového zařízení na území města Plzně hovoří i fakt, že
během šestnácti 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
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technické zázemí pro 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
• pronájmy

Organizační struktura k 31.12.2007
ŘEDITEL

ZÁST. ŘEDITELE, MZDY, PERSONÁL, PROVOZ








EKONOM A
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ

OBSLUHA HOST.
PROVOZU 2x

PRODUKČNÍ,
A PROGR. PRAC.

UKLÍZEČKA

Zaměstnanci činí na základě dohod (OON): PR, propagace, pořadatelé, pomocný obslužný personál,
pomocné úklidové práce.
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Vybrané personální údaje
Zaměstnanci k 31.12.2007
Fyzické osoby k 31. 12. 20067 celkem
THP

10
4

OONOstatní zaměstnanci
Ostatní Dohody o práci

3
3

Zaměstnanci a pracovní úvazky za rok 2007
Přepočtený počet - zaměstnanci
Přepočtený počet – dohody (OON)

6,77 7
0,96
7,67
7,96

Celkem zaměstnanci / úvazky

5
5
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.20075
věk

muži

ženy

celkem

do 20 let

-

-

-

21 - 30 let

--

--

--

31 - 40 let

34

-

46

41 - 50 let

-

3-

3-

51 - 60 let

-

-

-

61 let a více

-

-

-

4

33

76

celkem

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12.20075
dosažené vzdělání

muži

ženy

celkem

%

základní

-

-

-

-

vyučen

2

1

3

43

střední odborné

-

-

-

-

úplné střední

-

-

-

-

úplné střední odborné

1

1

2

28,5

vyšší odborné

-

-

-

-

vysokoškolské

1

1

2

28,5

celkem

4

33

7

1006

Celkový údaj o průměrnémých platuech k 31.12.2005za rok 2007
Průměrný plat

Kč

Organizace včetně dohod (OON)

19.358

Zaměstnanci (bez dohod)

19.955
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007
Přehled činnosti organizace
Činnost Divadlo pod lampou, příspěvkové organizace v uplynulém roce 2007
vycházela, jako i v minulých letech, z koncepce činnosti schválené Radou města Plzně a
ze zřizovací listiny. Svojí činností se organizace snažila naplňovat cíle a poslání, které
vychází z výše uvedených dokumentů.
Činnost Divadla pod lampou v roce 2007 navazovala na tradici klubu, který se
v převážné míře věnuje hudební scéně. Činnost byla zaměřena především na takové
hudební směry, 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.
Hlavní jádro činnosti v uplynulém roce spočívalo v pořádání živých koncertů a
jiných hudebních produkcí skupin i jednotlivců z regionu, z celé České republiky i ze
zahraničí. Dále jsme uspořádali další ročník soutěžní přehlídky mladých skupin Múza.
Pokračoval trend v pořádání celého spektra nehudebních akcí jako jsou cestopisné
přednášky, filmové projekce klubového charakteru, dlouhodobá spolupráce s festivalem
dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ a jiné akce, zaměřené především
na okrajové kulturní žánry a sociální směry.
Ve své činnosti organizace spolupracovala i s dalšími neziskovými organizacemi v
působnosti města Plzně při poskytování kulturních služeb. Konkrétně se jednalo o:
- Ústav umění a designu při ZČU – projekt Medialess (prezentace prací
studentů tohoto oboru na ZČU a také prací studentů i z jiných příbuzných
škol v ČR). Spolupráce s několika studenty z této fakulty na úpravách
vnitřních interiérů.
- realizaci festivalu o lidských právech „Jeden svět“ v Plzni ve spolupráci se
společností Člověk v tísni při ČT a následná spolupráce na projektu „Ozvěny
jednoho světa“ - pravidelné projekce filmů na téma lidských práv společně s
besedami na téma uváděných dokumentů.
- spolupráce s Charitou České republiky na projektu „Země na okraji“, který
byl doprovázen i realizací měsíční výstavy fotografii.
- spolupráci s Aliance Francaise při uvádění různých francouzských hudebních
skupin a na organizaci Dnů francouzské kultury v Plzni.
- spolupráce s o.s. Snow alterna při přípravě a realizaci soutěžního festivalu
amatérských filmů s outdorovou tématikou (Snow Laterna Film Fest).
Mimo kulturní aktivity se Divadlo pod lampou v průběhu celého roku připravovalo
a následně ve druhé polovině i zahájilo realizaci kroků, které povedou k přechodu
činnosti od příspěvkové organizace k obecně prospěšné společnosti. Příprava
jednotlivých kroků vedoucích k založení o.p.s. byla prováděna na základě zkušeností
obdobných organizací (např. divadlo Archa – Praha) a jednotlivé kroky byly konzultovány
s odborníky, kteří se podíleli na přípravě zákona o obecně prospěšných organizacích. Byl
také zpracován podrobný materiál, který srovnával obě právní formy (p.o. a o.p.s.).
Tento materiál byl předložen Radě města Plzně jako jeden z podkladů při rozhodování o
právní formě ve které bude DPL dále existovat. DPL připravilo podrobný návrh zakládací
listiny o.p.s., který sloužil jako základ pro schválenou zakládací listinu.
V průběhu celého roku DPL realizovalo takové kroky, které by zajistily co nejlepší
podmínky pro zahájení činnosti nové organizace. Proběhla velká obnova interiéru
organizace, výrazná obnova techniky atd …
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DPL zprovoznilo v polovině loňského roku zcela novou podobu www stránek
organizace. Nová podoba stránek umožňuje okamžitou aktualizaci stránek, zveřejňování
všech informací pro veřejnost, rezervaci vstupenek a další.
DPL na propagaci svých akcí spolupracuje s celou řadou lokálních i celostátních
médií. Dokladem významu programu organizace je třeba i fakt, že se anotace akcí dostala
např. na titulní stranu programové přílohy EX časopisu Reflex.
Stručný popis jednotlivých aktivit:
Hudební produkce
Převážná část programu je věnována živým koncertům okrajových žánrů, se
kterými se (až na výjimky) nemůže posluchač běžně seznámit v hlavních médiích a na
druhé straně profesionálním skupinám s mezinárodní působností, jejichž produkce
vnímáme jako nezbytnou inspiraci a konfrontaci pro mladé začínající umělce.
V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou během celého roku
2007 celkem 403 skupin z 14 zemí celého světa (Slovensko, Velká Británie, Holandsko,
Makedonie, Francie, Německo, Španělsko, Argentina, Švýcarsko, Chorvatsko, Dánsko,
Kanada, USA, Brazílie). Z tohoto počtu bylo 330 skupin začínajících (cca 82%) z celé
republiky, z Evropy i z různých částí světa hlavním důrazem na region západních Čech.
I v loňském roce jsme pokračovali ve snaze zprostředkovávat konfrontaci mladých
regionálních kapel a publika s aktuální zahraniční hudební tvorbou. Díky tomu se nám
podařilo uskutečnit několik velmi výjimečných hudebních produkcí kapel z celé Evropy či
z Jižní Ameriky. Těmito koncerty se Divadlo pod lampou řadí mezi velmi úzký okruh
českých klubů, které tyto atraktivní produkce pravidelně zařazují do svého programu.
DPL podporuje regionální hudební soubory a snaží se o jejich prezentaci v jiných
regionech a na hudebních festivalech. Konkrétně se jedná o dlouhodobou spolupráci
např. s festivalem České hrady.cz, Rock For People, Trutnov Open Air Music Festival,
Mezi ploty a s dalšími. V jednáních s těmito festivaly se snažíme o začlenění souborů z
plzeňského regionu do jejich programu. Dále jsme spolupracovali s Českým centrem ve
Vídni a Berlíně a spolu s těmito institucemi hledáme možnosti uvádění plzeňských
souborů v těchto městech.
Na tomto místě bych chtěl vypíchnout velmi funkční spolupráci s plzeňskou
pobočkou Aliance Francaise. Díky této spolupráci se nám podařilo představit v našem
programu velké množství zajímavých a kvalitních souborů z Francie.
Múza
V roce 2007 uspořádalo Divadlo pod lampou 15. ročník vyhledávací soutěžní
přehlídku pro mladé skupiny „Múza“. Soutěž proběhla v průběhu ledna až června. Do
soutěže se přihlásilo 66 skupin, zúčastnilo se 53 z nich. Soutěžní skupiny byly z
Plzeňského kraje, Karlovarského, Jihočeského kraje, ale i z Prahy, Karviné atd. Na podzim
roku 2007 DPL připravilo a vyhlásilo další ročník této soutěže.
Tato soutěž nabízí atraktivní ceny pro vítězné skupiny (bezplatné pobyty v
nahrávacích studiích, slevy v prodejnách hudebnin). Soutěž mimo jiné slouží i k
zviditelnění mladých skupin. Díky tomuto pak skupiny snáze pronikají i do dalších klubů v
regionu. S nadějnými soubory pak dále pracujeme i v našem programu
Veřejná zkušebna
Cílem tohoto projektu je poskytnout mladým, začínajícím skupinám prostor a
produkční zázemí při formování a hledání vlastního výrazu a tvorby. Mladé skupiny mají
možnost pod dohledem zkušeného technického a produkčního personálu získávat
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základní zkušenosti a návyky při jevištní práci. Tento projekt běžel v průběhu celého
roku.
Travelling
Stálicí v programu Divadla pod lampou je již několik let i cyklus pořadů uváděných
pod názvem „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. Tyto pořady
zároveň dávají prostor k prezentaci amatérských dokumentů a dalších materiálů, které
vytvářejí sami přednášející.
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.
BioLampa
V listopadu roku 2005 zahájilo Divadlo pod lampou ve spolupráci s Adrianem
Kukalem (režisér a filmový dramaturg – FreshFilmFest, Roxy) novinku v programu pod
názvem „BioLampa“. Jedná se o 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“ láká především mladé lidi a studenty různých zájmů.
Filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech „JEDEN SVĚT“
V uplynulém roce bylo Divadlo pod lampou oficiálním projekčním místem
regionální části festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“.
realizace tohoto festivalu probíhá ve spolupráci se společností „Člověk v tísní při ČT“. V
návaznosti na tento festival probíhal v průběhu celého roku cyklus pravidelných večerů,
pod názvem „Ozvěny jednoho světa“. V rámci těchto večerů se konají projekce filmů s
tématikou lidských práv s následnou diskusí na téma promítnutých dokumentů.
Ostatní
Významnou částí činnosti Divadla pod lampou v roce 2007 byla spolupráce s
dalšími neziskovými organizacemi v působnosti města Plzně v oblasti poskytování
kulturních služeb (seznam viz výše)
Divadlo pod lampou zorganizovalo vystoupení několika mladých souborů v
prostorách klubu v rámci Mezinárodního Dne hudby v Plzni.
Statistiky jednotlivých aktivit
V průběhu roku 2007 zrealizovalo Divadlo pod lampou celkem 214 kulturních produkcí
v těchto poměrech:
• 169 koncertních, hudebních a divadelních představení
• 45 filmových projekcí
Některé koncerty a filmové projekce byly spojeny s prezentací konkrétní instituce.

Návštěvnost
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Pořady, koncerty a projekty Divadla pod lampou navštívilo v roce 2007 celkem téměř
13,000 platících návštěvníků.
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.
Návštěvníci programů konaných v Divadle pod lampou jsou převážně z plzeňského
regionu. Některé specifické programy jako je např. Múza či koncerty některých
atraktivních souborů jsou však navštěvovány i mimoplzeňským publikem. Není vyjímkou
kdy na programy konané v Divadle pod lampou přijíždějí návštěvníci prakticky z celých
Čech (Karlovarský kraj, střední a jižní Čechy,…). Procento mimoplzeňských návštěvníků
z celkového počtu návštěvníků představuje cca 10 až 15%.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE V TIS. KČ
ukazatel

Příspěvek na provoz
Příspěvek na investice
Limit mzdových prostředků
Hospodářský výsledek - zisk
Počet zaměstnanců celkem

schválený

upravený

skutečnost

Příspěvek na
2597 provoz
287
287
1411
1411
0
0,1
7
7

2307
0
1411
0
7

II. NÁKLADY A VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM
Hospodářský výsledek za rok 2007 127,86 Kč .

II a. Výnosy celkem
Jedním z hlavních zdrojů příjmů v roce 2007 byl příspěvek na provoz z rozpočtu města,
vlastní zdroje příjmů tvoří především příjmy za vstupného, tržby z prodeje zboží,
reklamní a výlepové služby, pronájmy apod. - viz níže uvedená tabulka:

Celkové příjmy za rok 2007

5.903 tis.

z toho:
dotace

2.597 tis

vstupné

1.043 tis.

tržby za zboží

1.577 tis.

reklamní služby

111 tis.

výlepové služby

5 tis.

úroky

17 tis.

zúčtování fondů

271 tis.

Pronájmy

237 tis.

ostatní příjmy

45 tis.

II b. Náklady celkem
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Celkové náklady tvoří zejména služby související s předmětem hlavní činnosti, tzn. honoráře,
ozvučení, ubytování a doprava účinkujících. Dále pak náklady v doplňkové činnosti zejména na
nákup zboží, osobní náklady včetně sociálních nákladů, odpisy majetku, poplatky - viz níže
uvedená tabulka:

Celkové náklady za rok

5.903 tis.

z toho
materiál

222 tis.

energie

171 tis.

prodej zboží

911 tis.

opravy a udržování

333 tis.

Cestovné, reprezentace

7 tis.

služby, včetně honorářů

1.102 tis.

mzdové náklady

1.906 tis.

zákonné sociální náklady

650 tis.

daně a poplatky

17 tis.

ostatní náklady

35 tis.

odpisy majetku

549 tis.

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

3.893 tis.
4.014 tis.
- 121 tis.

III a. Výnosy hlavní činnosti
Hlavním zdrojem příjmů v hlavní činnosti byl příspěvek na provoz z rozpočtu města,
vlastní zdroje příjmů tvoří především příjmy za vstupného.
Příjmy hlavní činnosti

3.893 tis.

z toho
dotace

2.597 tis.

vstupné

1.043 tis.

úroky
zúčtování fondů
ostatní příjmy v rámci hl. činnosti

17 tis.
201 tis.
35 tis.
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III b. Náklady hlavní činnosti
Náklady v hlavní činnosti tvoří zejména služby související s předmětem této činnosti,
tzn. honoráře, ozvučení, ubytování a doprava účinkujících, energie, osobní náklady
včetně sociálních nákladů, odpisy majetku, poplatky - viz níže uvedená tabulka:

Náklady hlavní činnosti

4.014 tis.

z toho
materiál

167 tis.

energie

119 tis.

opravy a udržování

266 tis.

Cestovné, reprezentace

6 tis.

služby, včetně honorářů

1.025 tis.

mzdové náklady

1.365 tis.

zákonné sociální náklady

474 tis.

daně a poplatky

17 tis.

ostatní náklady

26 tis.

odpisy majetku

549 tis.

IV. NÁKLADY A VÝNOSY DOPLŃKOVÉ – HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
Celkové příjmy vedlejší činnosti za rok
Celkové náklady vedlejší činnosti za rok
Hospodářský výsledek – zisk

2.010 tis.
1.889 tis.
121 tis.

IV a. Výnosy doplňkové činnosti
Hlavním zdrojem příjmů doplňkové činnosti jsou příjmy z hostinské činnosti, reklamní a
výlepové služby a příjmy z pronájmu – viz níže uvedená tabulka:
Příjmy doplňkové činnosti

2.010 tis.

z toho
prodej bar

1.577 tis.

výlepové služby

5 tis.

reklamní služby

111 tis.

zúčtování fondů

70 tis.

ostatní příjmy hosp.činnosti

10 tis.

pronájmy

237 tis.

IV b. Náklady doplňkové činnosti
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Celkové náklady tvoří zejména prodej zboží v nákupních cenách, materiál, energie,
osobní náklady, služby spojené s doplňkovou činností - viz níže uvedená tabulka:

Náklady doplňkové činnosti

1.889 tis.

z toho
materiál

55 tis.

energie

52 tis.

opravy a udržování

67 tis.

cestovné

1 tis.

služby
mzdové náklady

77 tis.
541 tis.

zákonné sociální náklady

176 tis.

prodej zboží

911 tis.

ostatní náklady

9 tis.

V. 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 1.1.2007
k 31.12.2007
20
20
4
4
419
419
25171
25199
2295
3206
1149
1006
0
0

VI. 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
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VII. VÝVOJ FONDŮ ORGANIZACE
Organizace má vytvořeny níže uvedené peněžní fondy
stavy fondů stavy fondů
k 1.1.2007 k 31.12.2007
a/ fond rezervní
140
33
b/ fond investiční
19919
20392
c/ fond odměn
0,6
34
d/ fond kulturních a sociálních potřeb
23
25
e/ fond reprodukce majetku
1248
910
f/ fond oběžných aktiv
55
55

VIII. REKAPITULACE ZÁVĚRŮ Z FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ VŮČI ZŘIZOVATELI
Z finančního vypořádání za rok 2007 vyplynul tento závěr: Zlepšený hospodářský výsledek
ve výši 127,86 Kč bude převeden do těchto fondů:
A/ do rezervního fondu ve výši 100,00 Kč
B/ do fondu odměn ve výši
27,86 Kč
IX. VYBRANÉ UKAZATELE
průměrná cena vstupenky
průměrná návštěvnost

80,45 Kč
60,4 lidí/akce

ZÁVĚREM
Hlavním úkolem Divadla pod lampou, p.o. na další období je vytvořit optimální podmínky,
aby nově vzniklé Divadlo pod lampou, o.p.s. mohlo plynule navázat na činnost příspěvkové
organizace. Všichni doufáme, že se podaří vytvořit takové podmínky, které umožní nové
společnosti pokračovat v činnosti v minimálně stejném rozsahu jako dosud. Veškeré naše úsilí
bude směřovat k tomu, aby byla zachována kontinuita činnosti a byl i nadále vytvořen stabilní
multikulturní prostor pro uspokojování kulturních potřeb co nejširšího spektra obyvatel Plzně a
jejího regionu.
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PŘÍLOHA Č.1 - SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
V roce 2007 jsme spolupracovali s těmito subjekty:

Partneři a spolupořadatelé našich akcí
město Plzeň (zřizovatel)
Hudebniny Houdek
Dragonpress
Euroverlag
Kdyňské nahrávací studio
Studio Ex-Avik
Studio PyHa
nahrávací studio Franz Kafkaz
Francouzská aliance, pobočka Plzeň
Johan, kulturní a sociální projekty
Centrum protidrogové prevence
Ústav umění a designu při ZČU v Plzni
Západočeská galerie v Plzni
Galerie města Plzně
Bienále kresby Plzeň
Filmový klub Plzeň
Filmový klub Esprit
Esprit, plzeňský kulturní servis p.o.
Společnost Člověk v tísni při ČT o.p.s.
Plzeňský kraj

o.s. Snow Laterna
Charita České republiky
a mnoho dalších organizací a fyzických osob
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Média
MF Dnes
Plzeňský deník
Český rozhlas Plzeň (mj. pořad Bez filtru)
Reflex (příloha EX)
www.freemusic.cz
www.regionplzen.cz
www.xkultura.cz
www.muzikus.cz
www.kvrm.cz
Noc s Andělem (pořad ČT)
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PŘÍLOHA Č.2 - MÉDIA (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU)
PŘÍLOHA Č.2 - MÉDIA (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU)
pozn.: výběr z článků

 Další ročník soutěže amatérských hudebních skupin s názvem Múza 2007 začne příští
čtvrtek v hudebním klubu Divadlo pod lampou v západočeské metropoli.
Dramaturgie hudebního klubu rozdělila soutěžní kapely, kterých je celkem šestašedesát,
do dvanácti semifinálových kol, ze kterých vyjde vítěz poroty a vítěz divácké soutěže.
Žánrově se letošní Múza bude pohybovat znovu od popu až k thrashmetalu.

(Začne další ročník soutěže Múza, Plzeňský deník, 9. 1. 2007, autor: (sk))

 Měsíc před zahájením samotné přehlídky nabízí Divadlo pod lampou snímek v rámci
cyklu Ozvěny filmového festivalu Jeden svět. Snímek nazvaný Dříve než se snesu k zemi
vypráví o dívce Emilii, která onemocní leukémií…

(Podobenství o nemoci promítá dnes Lampa, Mladá fronta Dnes, 13. 2. 2007, autor:
(ban))

 Skoro padesát dokumentárních filmů takřka z celého světa, výstavy, koncerty a
přednášky. To je jen malý výčet z programu, který pro plzeňské publikum připravili
pořadatelé mezinárodního festivalu Jeden svět… Filmy se budou promítat v kině Beseda,
divadélku JoNáš a Divadle pod lampou. A vybírat bude skutečně z čeho…„Nelze
opomenout ani koncerty, které k Jednomu světu už tradičně patří. Divadlo pod lampou
přivítá například skupinu Urban Bushman nebo francouzskou formaci Rageous Gratoons,“
připomíná…

(Zájemci uvidí filmy o lidských právech, Mladá fronta Dnes, 21. 3. 2007, autor: Markéta
Sanalla)

 V rámci projektu veřejná zkušebna pro mladé začínající kapely vystoupí dnes od 19.30
v klubu Divadlo pod lampou plzeňská bluesová skupina Blue Zebra 3…

(Pod lampou zahraje Blue Zebra 3, Mladá fronta Dnes, 24. 4. 2007)

 Finálový koncert patnáctého ročníku soutěže amatérských kapel Múza hostí dnes od
21 hodin plzeňské Divadlo pod Lampou. Vystoupí kapely Cink & Tej, Noir, X-Left To Die,
MDK Band, Řetězová reakce, Krteczek a speciální host - skupina Treska…

(Patnáctý ročník Múzy má dnes večer finále, Mladá fronta Dnes, 14. 6. 2007, autor:
(tom))

 Divadlo pod lampou, hudební klub pro začínající a mladé kapely nejen z Plzně, který
funguje od roku 1990 a ročně nabídne více než 160 koncertů, změní právní formu. Z
městské příspěvkové organizace by se měla stát obecně prospěšná společnost…

(Divadlo pod Lampou v Plzni čeká změna, provoz prý neovlivní, ČTK, 3. 8. 2007, autor:
brb)

 Slovenská punková legenda – skupina Davová psychóza – zahájí dnes novou sezonu v
hudebním klubu Divadlo pod lampou v Plzni…

(Divadlo pod lampou otvírá sezonu slovenským punkem, Plzeňský deník, 31. 8. 2007,
autor: Petr Dvořák)

 Dnešní večer bude svátkem pro příznivce veselého hudebního stylu ska, neboť do
plzeňského klubu Divadlo pod lampou zavítá kultovní kapela Mark Foggo's Skasters.
Nizozemská skupina soustředěná kolem Angličana Marka Fogga začne hrát v jednadvacet
hodin. Po koncertu pokračuje Missing Words Soundsystem.

(Vystoupí legenda stylu ska, Mark Foggo's Skasters, Mladá fronta Dnes, 18. 9. 2007,
autor: (lm))

 Společnost Člověk v tísni pořádá tento týden v Plzni multikulturní festival s názvem
Karneval rozmanitostí. Pro návštěvníky je připraveno promítání řady dokumentárních filmů
a informačních spotů. Chybět nebudou ani diskuse a tematicky zaměřené doprovodné
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akce. … „Festival Karneval rozmanitostí bude v Plzni probíhat v kině Beseda, klubu Inspiral
a v Divadle pod lampou.

(Karneval rozmanitostí v Plzni, Mladá fronta Dnes, 9. 10. 2007, autor: Markéta Sanalla)

 Nový velký objev naší „elektroscény“ nabídne dnes ve 21 hodin plzeňské Divadlo pod
lampou. Vystoupí zde Midi Lidi, kapela, která se stylem pohybuje na pomezí
elektro/experimental/IDM a při svých živých vystoupeních jejich velmi taneční a energický
mix obrazově významně doplňují přední čeští VJ…

(Unikátní vystoupení skupiny Midi Lidi, Mladá fronta Dnes, 25. 10. 2007, autor: (lm))

 Za pět let existence si Khoiba postupně vyloudila postavení celkem hýčkané
electropopové kapely, u které nepochybujete, že patří mezi to nejlepší z tuzemské klubové
nabídky. … Čtrnáctého listopadu vystoupí Khoiba v plzeňském Divadle pod lampou.
Neváhejte, není nad čím!

(KHOIBA – Něžné drama v Plzni, Reflex, rubrika Ex, 8. 11. 2007, autor: Michaela Hečková)

 Plzeň - Mimořádný zážitek slibuje dnes plzeňské Divadlo pod lampou - vystoupí zde
americká kapela Enon, která uchvacuje publikum mixem synthipopu, noisu a alternativního
rocku. Koncert začne ve 21 hodin, předskokanem bude pražský objev Sporto, produkující
styl indie/electro…

(Bonbonek v klubu: hraje americký Enon, Mladá fronta Dnes, 26. 11. 2007, autor: (lm))
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