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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 Rok 2009 byl druhým rokem existence Divadla pod lampou v podobě obecně 
prospěšné společnosti, zároveň prvním celým rokem v plném provozu v nové právní formě 
společnosti a mimo jiné devatenáctým rokem kontinuální existence Divadla pod lampou 
jako hudebního klubu.  

 
 Byl to rok, ve kterém jsme se snažili stabilizovat chod společnosti v nové právní 
formě. Hlavním rozdílem obecně prospěšné společnosti oproti příspěvkové organizaci je 
vícezdrojové financování. Proto jeden z hlavních úkolů v uplynulém roce byl rozvoj 
foundraisingu společnosti. Toto úsilí bylo bylo podle mého názoru poměrně úspěšné o 
čemž hovoří i poskytnutí finančního grantu z Ministerstva kultury ČR.  
 
 V oblasti produkční práce jsme se snažili stabilizovat a rozvíjet stávající projekty a 
mimo jiné i hledat nové možnosti PR aktivit. Jedním z nových projektů, které jsme v 
průběhu roku zahájili, byl projekt s názvem „Barvy hudby“. Snažili jsme se připravit 
podmínky ke stabilnímu rozvoji Divadla pod lampou. Podrobný popis činnosti je v dalších 
kapitolách výroční zprávy.  
 
 Snažili jsme se eliminovat vliv dopadů ekonomické krize na chod společnosti. 
Vzhledem k tomu, že naše činnost se cíleně pohybuje především v oblasti menšinových 
žánrů a alternativní kultury, nejsou dopady ekonomické krize na naši o.p.s. tak zřetelné. 
Publikum v tomto segmentu  kultury je věrné a kultura stojí v jeho hodnotovém žebříčku 
velmi vysoko. Ukazuje se, že dopady ekonomické krize jsou daleko výraznější v 
komerčním sektoru kultury. 
 
 Divadlo pod lampou se v uplynulém roce aktivně zapojilo do podpory projektu Plzeň 
2015 - kandidát na Evropské hlavní město kultury. 

  
Na tomto místě děkuji všem, kteří nás v uplynulém roce podporovali a pomáhali 

nám v naší práci. Děkuji také celému týmu Divadla pod lampou, externím 
spolupracovníkům a všem, kteří se podílejí na chodu společnosti a zajištění provozu.   Bez 
jejich pomoci bychom nebyli tím, čím jsme. 

 
Děkuji Ministerstvu kultury České Republiky, Plzeňskému kraji a Úřadu městského 

obvodu Plzeň 3 za finanční podporu, kterou poskytli jednotlivým projektům Divadla pod 
lampou. Největší dík patří městu Plzni za dlouhodobou podporu okrajové kultury na svém 
území. 

 
 

Petr Choura 
ředitel Divadla pod lampou, o.p.s. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
Název:   Divadlo pod lampou, o.p.s. 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost  
    zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 22. 1. 2008 
    oddíl O, vložka 118 
Sídlo:    Havířská 11, 301 00  Plzeň 
IČ:    280 04 256 
DIČ:    CZ 280 04 256 
Bankovní spojení:  221251372/0300 
telefon:   +420 378 037 800 
E.mail:   info@podlampou.cz 
Web:    www.podlampou.cz 
Odpovědná osoba:  Ing. Petr Choura, ředitel 
 
Zakladatel společnosti 
Název:   Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, PSČ 306 32 
 
Řídící orgány společnosti 
 
Správní rada: 
Předseda:    Mgt. et. MgA. Roman Černík 
Místopředseda:   JUDr. Marcela Krejsová 
Členové:    Ing. Lumír Aschenbrenner 
        Mgr. Radek Diestler 
        Richard Krajčo 
        Petr Vacek 
 

Dozorčí rada: 
Předseda:    Ing. Petr Náhlík 
Místopředseda:   Msc. Jiří Buriánek 
Členové:    Vít Zahálka 
                
Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Za společnost navenek jednají její 
předseda a místopředseda, a to každý z nich samostatně. 
 
Ředitel společnosti 
Správní rada jmenovala do funkce ředitele společnosti pana Ing. Petra Chouru s účinností 
od 1. 4. 2008.  

    
 

Zaměstnanci  
Ve společnosti v roce 2009 pracovalo 7 stálých a 47 externích zaměstnanců na dohody o 
provedení práce.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.podlampou.cz/
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PŘEDSTAVUJEME SE 

 

 Obecně prospěšná společnost Divadlo pod lampou vznikla zápisem do rejstříku o. p. 
s. v lednu 2008 a aktivní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Jejím zřizovatelem je město 
Plzeň, který se rozhodl zrušit předcházející příspěvkovou organizaci existující od roku 
1991. Činnost obecně prospěšné společnosti na bývalou příspěvkovou organizaci plynule 
navázala.  
 Divadlo pod lampou v podobě hudebního klubu vzniklo v roce 1990 jako jedno 
z prvních podobných zařízení v tehdejším Československu.  Filozofickou základnou vzniku 
klubu byla myšlenka několika nezávislých plzeňských umělců vytvořit v Plzni prostor pro 
nekomerční kulturní aktivity v oblasti literatury, hudby, filmu, divadla, alternativní 
kultury. V současné době je jediným mimopražským zařízením, které od svého vzniku 
funguje dodnes. 
 V současné době je objekt Divadlo pod lampou v Havířské ulici v Plzni ojedinělým 
projektem kulturně sociálního centra, kde s podporou zastupitelů města pod jednou 
střechou sídlí Centrum protidrogové prevence a terapie, kulturní klub Divadlo pod lampou 
a občanské sdružení Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty.  
 
Centrum protidrogové prevence a terapie (www.cppt.cz) zajišťuje svojí koncepcí a náplní 
činnosti širokou sociální oblast a to poskytováním služeb prevence vzniku nežádoucích 
sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a služby snižující nežádoucí 
zdravotní a sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby 
a společnost.  
Občanské sdružení JOHAN (www.johancentrum.cz) se zaměřuje na umělecké 
aktivity (festivaly, divadelní a paradivadelní projekty) vzdělávací projekty (tvůrčí dílny, 
umělecká sympozia, projekty zaměřené na postupy vycházející z výchovy uměním, 
estetické výchovy, dramatické výchovy a osobnostního a sociálního rozvoje) a komunitně 
orientované sociální práce (resocializační projekty pro mladé nezaměstnané, projekty 
komunitního dialogu a komunitního rozvoje a práce s dobrovolníky). 
Divadlo pod lampou (www.podlampou.cz) je založeno za účelem poskytování kulturních 
služeb nekomerčního charakteru, kterými především jsou: veřejné pořádání koncertů, 
divadelních představení, filmových a videoprodukcí a jiných uměleckých aktivit včetně 
festivalů a to na na vlastní scéně či pohostinsky pro jiné pořadatele v tuzemsku či 
zahraničí. Dalšími činnostmi jsou: zajišťování audiovizuálních nahrávek, pořádání výstav, 
uměleckých dílen a seminářů, reklamní služby, hostinská činnost, agenturní činnost a 
podobně. 
 Divadlo pod lampou si za dvacet 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.  Na plzeňské 
scéně má nezastupitelné místo neboť 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 
(přibližně 80% vystupujících). Mapuje dění především v těch kulturních směrech, které 
jsou menšinové, alternativní a mimo záběr hlavních médií; zprostředkovává publiku i  
umělcům kontakt se současnými trendy a možnost srovnání vlastní tvorby se špičkami v  
jednotlivých žánech.    
 
 Také jsme hrdi na to, že město Plzeň propůjčilo Divadlu pod lampou certifikát 
„BEZPEČNÝ KLUB“ za splnění všech podmínek pro jeho udělení (www.bezpecnyklub.cz).  
 
 
 

http://www.cppt.cz/
http://www.johancentrum.cz/
http://www.podlampou.cz/
http://www.bezpecnyklub.cz/
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

Kulturní činnost Divadla pod lampou v roce 2009 vycházela z tradice klubu, který se 
v převážné míře věnuje hudební scéně, tedy pořádání živých koncertů a jiných hudebních 
produkcí skupin i jednotlivců z regionu, České republiky i ze zahraničí.  

Byl vyhlášen a uskutečněn nový ročník regionální soutěžní přehlídky mladých skupin 
Múza. Vidět jsme mohli hodně cestopisných přednášek, filmových projekcí klubového 
charakteru i filmové festivaly, divadelní představení. Spolupracovali jsme s dalšími  
neziskovými organizacemi v působnosti města i odjinud, např.   
Ústav umění a designu při ZČU  
Člověk v tísni, o.p.s. - příprava regionální části festivalu o lidských právech „Jeden svět“ 
v Plzni ; 
Aliance Francaise – společně jsme uvedli několik francouzských hudebních skupin a 
podíleli se na organizaci Dnů francouzské kultury v Plzni a festivalu „Bonjour Plzeň“; 
Snow alterna o.s. - podíleli jsme se na realizaci soutěžního festivalu amatérských filmů s 
outdorovou tématikou (Snow Laterna Film Fest); 
Moab.cz  - spolupráce při uvádění amatérských filmů a dokumentů z oblasti extrémních 
sportů a pod. 
Cigistock o.s. - spolupráce na přípravě festivalu a kace Cigistock pod lampou; 
Základní škola 15, Plzeň – spolupráce na realizaci festivalu žákovských skupin „Mladá 
muzika“; 
Masarykovo gymnázium – spolupráce na realizaci večera Masaryk pod lampou. 
 

Na propagaci akcí úspěšně spolupracujeme s  lokálními i celostátními médií.   
Radost máme a z anotace akcí a ohlasů na ně, což je pro nás dokladem významného 
postavení Divadla pod lampou v našem městě.  

 
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 profesionálním 
skupinám s mezinárodní působností, jejichž vystoupení vnímáme jako nezbytnou inspiraci 
a konfrontaci pro mladé začínající umělce.  

V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou o.p.s. během tohoto 
roku celkem 459 skupin z tuzemska a 19ti zemí světa (Slovensko, Holandsko, Francie, 
Německo, USA, Velká Británie, Izrael, Švýcarsko, Japonsko, Itálie, Makedonie, Švédsko, 
Argentina, Island, Španělsko, Polsko, Senegal, Řecko). Z tohoto počtu bylo 392 skupin 
začínajících (tedy cca 85%). Jedním z hlavních kritérií pro uvádění těchto skupin je jejich 
význam pro region západních Čech. 

 

Společnost se snaží 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 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. 

Divadlo pod lampou mimo jiné 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 dalšími. V jednáních s těmito festivaly se snažíme o 
začlenění souborů našeho regionu do jejich programu.  
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Následující přehled se věnuje významným akcím které obecně prospěšná společnost 
uspořádala v průběhu roku 2009: 

BOO – koncert skupiny soustředěné kolem Josefa Ostřanského, která patří 
jednoznačně k nejvýraznějším formacím na české alternativní scéně. Koncerty této 
skupiny patří k vyjímečným událostem i kvůli jejich řídkosti vzhledem k nehudebním 
aktivitám Pepy Ostřanského.. 

Koncert španělské skupiny Che Sudaka nabídl plzeňskému publiku energickou směs 
argentinské lidové hudby, ska, reggae a rumby. Skupina je často přirovnávána k Manu 
Chao & Radio Bemba, s kterými mimo jiné spolupracovala na poslední desce. Che Sudaka 
se v Plzni představili již podruhé, tentokrát se speciálním akustickým setem. 

Cigistock pod Lampou bylo druhé pokračování akce, která je výsledkem 
dlouhodobé spolupráce s občanským sdružením Cigistock, pořadatelem studentského  
kulturního festivalu. Při této akci vystoupilo několik mladých skupin z plzeňského regionu 
a zároveň zde proběhla prezentace záměrů pořadatelů tohoto studentského kulturního 
festivalu. 

„Barvy hudby“ jsou novým projektem realizovaným společností. Zahajovací večer 
obstarala americká skupina Blackfire, kterou tvoří sourozenci z indiánského kmene 
Navaho. V jejich tvorbě se mísí politický moderní rock s tradiční hudbou kmene Navaho. 
Jejich poslední deska získala prestižní ocenění Album roku na Native Music Awards. 

V průběhu celého roku se představili v rámci tohoto projektu i další skupiny, např. 
Wombolombakéhé Orchestra (francouzská dvanáctičlenná swing – punková dechovka); 
Pad Brapad Moujika (osobitá hudba vycházející z klezmeru, postavená na hip hopových a 
balkánských rytmechjejíž výsledný zvuk výrazně ovlivňuje Dj - pouští podklady, míchá 
zvuky, scratchuje... doplňuje tak klasickou klezmer sestavu (dvoje housle, akordeon, bicí 
a kontrabas)); Carusella (energický hard indie rock izraelského dua); Tram Des Balkans 
(francouzský soubor s cikánskými kořeny, který "cestuje tramvají" po balkánu) a další. 

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni jsme připravili bohatý 
doprovodný program k regionální části filmového festivalu dokumentárních filmů o 
lidských právech „Jeden svět“. V rámci doprovodného programu vystoupily skupiny  Stoy 
Ke Trino – španělská žhavá směs ska, rumby, reggae a punku z Barcelony, První hoře  - 
česká alternativní formace nominovaná na cenu Anděl, Black Thiossane Ak Two Babu – 
electroacoustic music ze Senegalu, která kombinuje lidovou hudbu, world music a 
současný rock, Sporto a Sunflower Carawan – progresivní mladé formace, prosazující se 
na české alternativní scéně.  

Velmi zajímavé bylo vystoupení francouzsko-německé skupiny Noblesse Oblige, 
která ve své hudbě úžasně propojuje dekadentní atmosféru Berlína s moderní 
elektronikou a přesahuje až ke kabaretnímu představení. 

Exotické show předvedlo vystoupení kultovní japonské formace Hat Trickers, která 
si zahrává s horovou image. 

Absolutní špičku české klubové scény v akci jsme měli možnost vidět na křtu nové 
desky skupiny Sunshine.  

Jedna z nejrespektovanějších skupin evropské rockabilly scény, švýcarská skupina  
The Peacocks se po dlouhé době vrátila na podium Divadla pod lampou a předvedla 
strující show. 

Unikátní vystoupení byl koncert makedonské formace Bernays Propaganda. 
Hudební produkce z post jugoslávských území jen velmi těžko proniká na pódia střední a 
západní Evropy a toto byla jedinečná možnost konfrontace s makedonskou klubovou 
scénou. 

Možnost seznámit se se špičkou evropské ska scény nám umožnilo vystoupení 
švýcarské skupiny Open Season. 

Jedním z vrcholů koncertní klubové sezóny roku 2009 v Plzni bylo vystoupení 
mezinárodní formace  Firewater usídlené v New Yorku, ve které působí hudebníci z 
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Turecka, Indonésie, USA, UK a Izraele. Firewater jako jedni z prvních začali spojovat 
východní romskou hudbu, klezmer nebo ruský folklor, s waitsovským šansonem, 
kabaretními písněmi a divokým rockem. Kapelou prošli hudebníci z např. Gogol Bordello, 
Balkan Beat Box, PJ Harvey, Transglobal Underground či Dhol Foundation. 

Velmi zajímavé vystoupení byl také koncert skupiny Mammút z, pro nás velmi 
exotického, Islandu. Tato kapela patří mezi nejpopulárnější islandské indie rockové 
formace a mimo jiné byla nominována na Icelandic Music Awards v kategorii zpěvačka a 
album roku. 

Psí vojáci unikátním koncertem připoměli 30 let své existence a potvrdili své 
vyjímečné postavení na české alternativní scéně. 

Na svém historicky prvním vystoupení se v Plzni představil Tomáš Klůs,  nová 
výrazná tvář české hudební scény. Tento písničkář patří k tomu nejlepšímu co se za 
posledních několik let objevilo na české hudební scéně a dokazujeto i fakt, že byl oceněn 
cenou Anděl jako nejlepší český zpěvák roku 2009. 

Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout dlouhodobou spolupráci s plzeňskou 
pobočkou Alliance Francaise. Díky ní se podařilo představit v našem programu několik 
zajímavých a kvalitních souborů z Francie. S touto organizací jsme úzce spolupracovali i 
při realizaci festivalu „Bonjour Plzeň“. 

Ve spolupráci s 15. Základní školou jsme uspořádali letní a zimní verzi festivalu 
„Mladá muzika“, na kterém se představili žákovské hudební soubory se svojí autorskou 
tvorbou.  

 
Kromě jednotlivých produkcí jsou v programu zastoupeny i dlouhodobé projekty: 
 
Múza 
 Múza je vyhledávací soutěžní přehlídka pro mladé skupiny. Soutěž měla v roce 2009 
13 postupových kol a představilo se v ní 69 mladých hudebních souborů s vlastní autorskou 
tvorbou. 

Soutěž nabízí atraktivní ceny pro vítěze - bezplatné pobyty v nahrávacích studiích, 
slevy v prodejnách hudebnin a jiné. Soutěž mimo jiné slouží i k zviditelnění mladých 
skupin, díky ní snáze pronikají i do dalších klubů v regionu. S nadějnými soubory 
spolupracujeme také my při přípravě programu. 

 
Veřejná zkušebna 
 Cílem tohoto projektu je poskytnout začínajícím skupinám prostor a produkční 
zázemí při formování a hledání vlastního výrazu a tvorby. Skupiny mají možnost pod 
dohledem zkušeného technického a produkčního personálu na jevišti Divadla pod lampou 
získávat základní dovednosti a zkušenosti. Jedná se též o celoroční projekt.  
 

Barvy hudby 
 Nový projekt v programu společnosti si klade za cíl:  

- vytvoření prostoru pro prezentaci nových trendů v oblasti alternativní kultury a 
okrajových hudebních směrů 

- vyhledávání, prezentace a podpora mladých souborů působících ve výše uvedených 
oblastech s důrazem na region západních Čech 

- prezentace takových souborů, které kombinují buď různé žánry nebo různé  
způsoby vyjádření uměleckých záměrů a výsledná produkce přesahuje rámec 
jednoho žánru a způsobu vyjádření (např. kombinace hudba – film, hudba – tanec 
apod.) 

- prezentace souborů působících v oblasti world music a etnické hudby 
 

Projekt ve spolupráci s agenturami s mezinárodní působností představuje zahraniční 
soubory, které jsou respektovány na klubové světové scéně. Tyto soubory musí splňovat 
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některé z výše uvedených hledisek a představují nové trendy v soudobé hudbě. Zároveň 
v rámci tohoto projektu jsou představovány regionální soubory po boku zahraničních 
skupin.  
 
 

Kromě hudebních produkcí jsou v programu společnosti zastoupeny i nejrůznější 
nehudební produkce: 
 
Travelling 
 Stálicí v programu Divadla pod lampou je již několik let cyklus pořadů uváděných 
pod názvem „Travelling“. Věnuje se cestopisným zajímavostem z různých koutů světa, 
specifikám různých světových kultur, přiblížení různých životních stylů. Tímto pořadem 
pokračujeme v tradici přibližování uvedených témat široké veřejnosti v návaznosti na 
hudební produkce prezentující různé etnické kultury.  
 Tyto pořady dávají prostor k prezentaci dokumentů a materiálů i amatérského 
charakteru, které vtvoří  a prezentují přednášející.    

Autentičnost projekcí a díky tomu i rostoucí návštěvnost těchto pořadů nás 
přesvědčila o důležitosti jejich pravidelného zařazování do programu. Hlavní skupinou 
návštěvníků jsou studenti, mladí lidé a cestovatelé, výjimkou nejsou lidé starší generace.  
 
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 probíhala ve spolupráci s obecně prospěšnou společností 
„Člověk v tísní“  
 

Masaryk Pod lampou 
 ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem v Plzni se podařilo zorganizovat již druhou 
filmovou noc při které se prezentují filmové  práce studentů tohoto gymnázia. 
 

 Jednou z nejvýraznějších nehudebních produkcí v Divadle pod lampou v uplynulém 
roce byla realizace divadelního představení „Jonathan Livingston racek“ ve zpracování 
pro neslyšící. Toto představení režíroval pan Jaroslav Dušek a bylo realizováno ve 
spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka.  
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Statistiky jednotlivých aktivit  
 

V průběhu roku jsme zrealizovali celkem 198 kulturních produkcí v těchto poměrech: 

• 175 koncertních, hudebních a divadelních představení  

• 23 filmových projekcí 
Některé koncerty a filmové projekce byly spojeny s prezentací konkrétní instituce. 
 
Návštěvnost  
 
Pořady, koncerty a projekty Divadla pod lampou navštívilo v tomto roce 13400 platících 
návštěvníků. 
 

Údaje o hlavních cílových skupinách 
 

Hlavními cílovými skupinami, které využívají služeb společnosti, jsou studenti a mladí lidé 
do věku 40 let. V případě specifických produkcí jsou našimi cílovými skupinami i lidé 
starší. Vzhledem k širokému dramaturgickému záběru společnosti je i zájmové složení 
cílových skupin velmi pestré. 
Našimi návštěvníky jsou převážně lidé z plzeňského regionu. Některé specifické programy, 
jako je např. Múza či koncerty některých atraktivních souborů, jsou navštěvovány i 
mimoplzeňským publikem. Není vyjímkou, že na některé z koncertů přijíždějí návštěvníci 
prakticky z celých Čech. Procento mimoplzeňských návštěvníků z celkového počtu 
návštěvníků představuje přibližně 10 - 15%.  
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  Finanční zpráva společnosti za rok 2009 
     I. Rozvaha společnosti         v tisících Kč 

 

AKT
I
V

A     Stav k 1.1. Stav k 31.12. 

       

A.Dlouhodobý majetek celkem     1058 873 

A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   0 0 

 A.I.
2. 

Software       0 0 

A.II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem   1120 1120 

 A.II.
4. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1120 1120 

A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   -62 -247 

 A.I
V.2. 

Oprávky k softwaru     0 0 

 A.I
V.7. 

Oprávky k samost.movit.věcem a souborům mov.věcí -62 -247 

B.Krátkodobý majetek celkem     745 1018 

B.I.Zásoby celkem       118 109 

 B.I.
7. 

Zboží na skladě    118 109 

 B.I.
9. 

Poskytnuté zálohy na zásoby   0 0 

B.II.Pohledávky celkem       111 188 

 B.II.
1. 

Odběratelé     9 14 

 B.II.
4. 

Poskytnuté provozní zálohy   102 174 

 B.II.
5. 

Ostatní pohledávky     0 0 

 B.II.
6. 

Pohledávky za zaměstnanci   0 0 

 B.II.
8. 

Daň z příjmů     0 0 

 B.II.
17. 

Jiné pohledávky     0 0 

 B.II.
18. 

Dohadné účty aktivní     0 0 

B.III.Krátkodobý finanční majetek celkem   502 706 

 B.III
.1. 

Pokladna       149 218 

 B.III
.2. 

Ceniny       0 17 

 B.III
.3. 

Účty v bankách     353 471 

B.IV.Jiná aktiva celkem       14 15 

 B.I
V.1. 

Náklady příštích období   14 15 

 AKTIVA CELKEM       1803 1891 
PAS

I
V
A 

             

A.Vlastní zdroje celkem     1330 1195 

A.I.Jmění celkem       1121 1330 

 A.I.
1. 

Vlastní jmění     0 0 

A.I.2 Fondy   1121 1330 

A.II.Výsledek hospodaření celkem     209 -135 

 A.II.
1. 

Účet výsledku hospodaření   209 0 

 A.II.
2. 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 

 A.II.
3. 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

B.Cizí zdroje celkem       473 696 

B.III.Krátkodobé závazky celkem     473 696 

 B.III
.1. 

Dodavatelé     34 28 

 B.III
.3. 

Přijaté zálohy     0 9 

 B.III
.4. 

Ostatní závazky     1 2 

 B.III
.5. 

Zaměstnanci     214 183 

 B.III
.7. 

Závazky k institucím soc.zabezp.a veř. zdrav. poj. 92 94 

 B.III
.8. 

Daň z příjmů     0 0 

 B.III
.9. 

Ostatní přímé daně     27 30 

 B.III
.1. 

Daň z přidané hodnoty     0 39 

 B.III
.1. 

Krátkodobé bankovní úvěry   0 0 

 B.III
.2. 

 Dohadné účty pasívní     105 311 

 B.III
.2. 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0 

B.IV. Jiná pasiva celkem   0 0 

 B.I
V.1. 

Výdaje příštích období     0 0 

 B.I
V.2. 

Výnosy příštích období     0 0 

 PASIVA CELKEM       1803 1891 
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II. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 2009  v tis. Kč 
 
 
 
            Hlavní Hospodářská   

A. A. Náklady       činnost činnost Celkem 

A.I. A.I. Spotřebované nákupy celkem   331 1141 1472 

 A.I.1. Spotřeba materiálu     84 31 115 

  A.I.2. Spotřeba energie     247 165 412 

  A.I.4. Prodané zboží     0 945 945 

A.II. A. II. Služby celkem     1294 100 1394 

  A.II.5. Opravy a udržování     25 16 41 

  A.II.7. Náklady na reprezentaci   0  0 

  A.II.8. Ostatní služby     1269 84 1353 

A.III. A. III. Osobní náklady celkem   1913 829 2742 

  A.III.9. Mzdové náklady     1496 651 2147 

  A.III.10. Zákonné sociální pojištění   414 177 591 

  A.III.13 Ostatní sociální náklady   3 1 4 

A.IV. A.IV. Daně a poplatky celkem 9 2 11 

 A.IV.16.     Ostatní daně a poplatky  9 2 11 

A.V. A. V. Ostatní náklady celkem   22 9 31 

  A.V.24. Jiné ostatní náklady     22 9 31 

A.VI.  
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. 
pol. celkem 186 0 186 

  A.VI.25. 
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. 
majetku 186 0 186 

  Náklady celkem       3755 2081 5836 

B. Výnosy            

B.I. B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1205 2156 3361 

  B.I.2. Tržby z prodeje služeb   1205 485 1690 

  B.I.3. Tržby za prodané zboží   0 1671 1671 

B.IV. B. IV. Ostatní výnosy celkem     5 0 5 

  B.IV.15. Úroky       5 0 5 

B.VI.  B. VI. Přijaté příspěvky celkem   0 0 0 

  B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)   0 0 0 

B.VII. B. VII. Provozní dotace celkem   2335 0 2335 

  B.VII.29. Provozní dotace     2335 0 2335 

B.VIII. B. VIII. Výnosy celkem     3545 2156 5701 

               

C. C. Výsledek hospodaření před zdaněním -210 75 -135 

  C.I.34. Daň z příjmů     0 0 0 

D. D. Výsledek hospodaření po zdanění   -210 75 209 

 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je přílohou této výroční 
zprávy. 
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III. Výrok auditora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-Consult spol. s r.o.   Ing. Jan Hrabík , jednatel a auditor 
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Týnská 19, Praha 1    osvědčení KA 1884 

Číslo osvědčení  KA 414 

 
 
 
IV. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za rok 2009 
 
     
                                                                                               v tis. Kč 

 Jednotlivě Celkem 
Stav peněžních 
prostředků na 
začátku roku  502,00 

Hospodářský 
výsledek po 
zdanění  -135,00 
Úpravy o 
nepeněžní operace  184,00 
     oprávky běžného 
roku ke stálým 
aktivům 185,00  
     změna zůstatků 
časového rozlišení -1,00  
Změna stavu 
běžných aktiv  156,00 

     změna stavu 
pohledávek -77,00  

     změna stavu 
závazků  224,00  
     změna stavu 
zásob 9,00  

Investiční činnost  0,00 

     hmotný investiční 
majetek 0,00  

Finanční činnost  0,00 
    Změna stavu 
jmění 0,00  
Celkový peněžní 
tok  502,00 
Stav peněžních 
prostředků na 
konci roku  707,00 
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V. Členění nákladů dle jednotlivých druhů činností   
 
Členění nákladů společnosti na obecně prospěšné služby, doplňkovou a 

správní  činnost  
  

 

Divadlo pod lampou, o.p.s. 

Obecně 
prospěšná 

činnost 
 Doplňková  

činnost 
Správní 
 činnost 

 

 

NÁKLADY   CELKEM 3695964,91 2080553,35 60121,15 
 

Spotřebované nákupy 332307,56 1141060,07 0,00  

z toho :a) materiálové náklady 84961,67 31022,97 0,00  

            b) nákup zboží 0,00 945140,30 0,00  

            c) spotřeba energie 247345,89 

 

164896,80 0,00  

    
 

Služby 1284981,35 99557,38 8454,15  

             a) Ozvučení, osvětlení 157150,00 0,00 0,00  

             b) honoráře 819180,83 0,00 0,00  

            c) doprava,ubytování 5640,00 0,00 0,00  

            d)  propagace 57244,80 6522,60 1566,85  

            e) spoje 1952,00 676,00 0,00  

            f)  náklady na repre 14095,00 0,00 0,00  

            g)  informační služby 34618,40 17586,53 5807,30  

            h) provozní služby 67494,77 36287,30 0,00  

            i) autorské poplatky 18616,00 0,00 0,00  

            j) audit, školení 30840,00 780,00 0,00  

            k) opravy a udržování 24746,55 16174,95 0,00  

            l) stravování 44740,00 21530,00 1080,00  

            j) cestovné 8663,00 0,00 0,00  

     

Osobní náklady 1866339,00 828579,00 48319,00  

z toho : a) ostatní osobní 
náklady 

250587,00 109646,00 0,00  

             b)  mzdové náklady 1210428,00 540913,00 35982,00  

             c) zákonné soc.pojištění 401905,00 176785,00 12242,00  

             d)  jiné osobní náklady 3419,00 1235,00 95,00  

     
 
Odpisy 185583,00 0,00 0,00 

 

            a) DDHM, DDNM 185583 
 

0,00 0,00  

      

Ostatní náklady 26754,00 11356,90 3348,00  

            a) bankovní poplatky,  0,00 3348,00  
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            b)  jiné ostatní náklady - 
poplatky 

5066,00 2061,90 0,00  

            c) pojištění majetku 21688,00 9295,00 0,00  

            d) darovaný dr. majetek 0,00 0,00 0,00  

% celkových nákladů 63,00 36,00 1,00  

 

 
 
VI. Pohledávky a závazky společnosti 
 
Pohledávky 

Společnost měla k 31. 12. 2009 krátkodobé pohledávky ve výši 188.076,00 Kč 
Struktura pohledávek: 

− neuhrazené faktury            13.676,00 Kč 

− poskytnuté zálohy na služby        174.400,00Kč 

− ostatní pohledávky                      0,00 Kč    
    

Závazky 
Společnost neměla k 31. 12. 2009 žádné dlouhodobé závazky. 
Společnost měla k 31. 12. 2009 krátkodobé závazky ve výši       696.116,24 Kč 
 
Struktura krátkodobých závazků: 
- závazky vůči dodavatelům                                     27.602,24  Kč 
- závazky vůči zaměstnancům:                               183.330,00 Kč 

  - závazky vůči OSSZ                     65.826,00 Kč                 
- závazky vůči ZP                                                     28.390,00 Kč             
- závazky vůči FÚ                                                     69.616,00 Kč 
- závazky dohadné účty pasivní                             310.600,00 Kč                      
- závazky ostatní                                                      10.752,00 Kč 
 
 

VII. Majetek společnosti 
 
Společnost vlastnila k  31. 12. 2009 majetek v celkové výši 1 120 982,70 Kč. Majetek společnosti 
tvoří vklad zakladatele ve výši 1 tis. Kč a hmotný majetek pořízený v roce 2008.  
 

 
Struktura hmotného 

majetku 
 

 
Počáteční stav 

k 1. 1. 2009 

 
Přírůstky 

2009 

 
Úbytky 

2009 

 
Zůstatek 

k 31. 12. 2009 

 
STROJE  A ZAŘÍZENÍ 

 
926.250,70 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
926.250,70 

 
 
INVENTÁŘ 

 
193.732,00 

 
 

 
0 
 
 

 
0 

 
193.732,00 

 
CELKEM 

 
1.119.982,70 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
1.119.982,70 

 
 
 
Odpisy majetku  

Společnost používá účetní odpisy, které si stanovuje v souvislosti k hledisku času, doby 
upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Během odpisování se odpisová sazba nemění.  
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Evidence majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 40.000 Kč v jednotlivém případu a 
jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok,  je účtován na účet 022 a jsou u něj prováděny měsíční 
odpisy.  
 
 
 
 

VIII. Ekonomický komeIntář 
 

A.                                      Příjmy společnosti 
 

Celkové příjmy ve výši 5.701.241,12 Kč byly v roce 2009 tvořeny vlastními výnosy - tržbami, 
výnosy z cizích zdrojů – dotace a dary, ostatními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. 

 
Struktura příjmů:  
 
I. Vlastní výnosy – tržby z hlavní činnosti a správní činnosti 

Vlastní výnosy DPL v celkové výši Kč byly tvořeny především tržbami ze vstupného.    
 

1) tržby ze vstupného  - vlastní projekty     1.165.550 Kč 

2) ostatní příjmy                                                                   44.759,02 Kč 
 

 
II. Výnosy z cizích zdrojů 

Výnosy z cizích zdrojů DPL v celkové výši 2.335.000 Kč byly tvořeny dotacemi ze Statutárního 
města Plzeň, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury, Městského obvodu Plzen, 3   

 
1) dotace                  2.335.000,00 Kč 
 
 

 
III. Příjmy z doplňkové činnosti  

Příjmy z doplňkové činnosti před zdaněním ve výši 2.155.932,10 Kč byly tvořeny z výnosů za  
reklamní služby, z pronájmů  věcí movitých, z pronájmů prostor a z hostinské činnosti. 

 
 

B.                                    Náklady společnosti 
 
Celkové náklady Divadla pod lampou o. p. s. za rok 2009 činily 5.836.639,41 Kč 
 
 
Struktura celkových nákladů: 
 
1.                 Spotřeba materiálu a neskladovatelných dodávek: 
Spotřebované nákupy obsahují náklady na nákup materiálů, spotřebu energií a ostatní 
spotřebované nákupy. 
 
 
2.                   Prodej zboží 
Prodej zboží v hostinské činnosti, která je doplňkovou službou v organizaci. 
 
3.                   Služby 
       Výše nákladů za služby viz rozbor jednotlivých položek. 
 
-           Provozní služby 
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     V položce provozní služby jsou uvedeny veškeré služby týkající se vlastního provozu – např. 
Praní prádla, sanitace, koeficienty DPH 
 
-           Auditorské služby a školení 
      V položce jsou zahrnuty náklady na služby  auditora a školení zaměstnanců. 

 
- Opravy a udržování   

Tato položka obsahuje náklady na údržbu, opravy a revize zařízení a strojů a náklady na běžnou 
údržbu prostor divadla (malířské, instalatérské, truhlářské, zámečnické služby atd.).  

 
- Umělecké honoráře , ozvučení a osvětlení  

Jedná se o náklady na honoráře jednotlivých umělců nebo fakturované honoráře agenturami, 
které zastupují jak české, tak i zahraničníí umělce. . Dále jsou zde uvedeny náklady na ozvučení a 
osvětlení.  Náklady odpovídají počtu odehraných představení.  
 
- Propagace 

Náklady na služby  propagace jsou tvořeny náklady na pravidelnou měsíční propagaci 
programu, na reklamní kampaně související s jednotlivými uměleckými projekty. Jedná se o 
náklady na  tisky plakátů, letáků, programů a náklady na distribuci a prezentaci propagačních 
materiálů atd. 

 
- Náklady na reprezentaci, občerstvení umělců 

Náklady jsou tvořeny v převážné výši náklady na catering umělců, který je většinou u 
zahraničních umělců, v poslední době je ve stále větší míře i u domácích  umělců smluvně 
vyžadován.  

 
g)               Náklady  informační 
       Náklady na telekomunikační  a internetové služby. 
 
h)               Náklady za autorské poplatky 
      Náklady za jednotlivé umělecké soubory – poplatky OSA. 

 
 

 
4.              Osobní náklady 
Osobní náklady zahrnují mzdové náklady a s tím související náklady na zákonné sociální a 
zdravotní pojištění zaměstnanců a ostatní osobní náklady. 

 
a)               Ostatní osobní náklady 

Náklady na OON zahrnují výplaty externího provozního personálu – pořadatelé, výpomoce úklid, 
bar, dále se jedná o  IT, údržba objektu, apod. 

 
b)              Mzdové náklady 
     Náklady na mzdy 7 stálých zaměstnanců. 

  
c)              Zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 

Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění vyplývají z uvedených celkových mzdových 
nákladů a příslušných právních předpisů. 
 
d)             Jiné osobní náklady 

Jiné osobní náklady tvoří úrazové pojištění. 
 

5.            Odpisy 
        Výše nákladů na účetní odpisy  se řídí vyhláškou 476/2003 Sb., kterou se mění vyhláška 
504/2002 Sb., která provádí některá ustanovení  zákona   č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o účetní odpisy dlouhodoného hmotného a nehmotného majetku a 
dále odpisy drobného majetku. 

 
6.            Ostatní náklady 
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            Uvedené náklady  tvoří náklady na bankovní a jiné správní poplatky, případné kurzovní 
ztráty, televizní a rozhlasové poplatky, dále náklady na pojištění majetku a osob,  poplatky za 
stravenky  atd. 
            

 
 
 
 
 

ZÁVĚREM 
 

Hlavním cílem Divadla pod lampou, o.p.s. v roce 2009 bylo poskytování kulturních služeb v 
oblasti okrajové alternativní kultury a stabilizace společnosti v nových podmínkách. Byl  to  rok 
úspěšný, podařilo se  nám vytvořit  kvalitní základ pro tvůrčí rozvoj v dalších letech.  
 
       Zároveň  se ukázalo, že pro poskytování kvalitních služeb je potřeba dostatek finančních 
prostředků, což nebude vůbec jednoduché. Doufám, že se nám podaří i nadále rozvíjet  činnost 
společnosti  a předávat kvalitní  kulturní zážitky široké veřejnosti. 

 
 

V Plzni, dne 15. 5. 2010 
 
Mgt. et. MgA. Roman Černík v.r. 
předseda správní rady 
 
 
Ing. Petr Choura v.r. 
ředitel společnosti 
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PŘÍLOHA Č.1 - SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2009 
 
Partneři a spolupořadatelé našich akcí 

Město Plzeň  

Ministersvo kultury ČR 

Plzeňský kraj 

Hudebniny Houdek 

Dragonpress 

Euroverlag 

Kdyňské nahrávací studio 

Studio Ex-Avik 

Studio PyHa 

Nahrávací studio Franz Kafkaz 

Francouzská aliance, pobočka Plzeň 

Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty 

Centrum protidrogové prevence a terapie 

Ústav umění a designu při ZČU v Plzni 

Člověk v tísni, o.p.s. 

o.s. Snow Laterna 

o.s. Cigistock 

a mnoho dalších organizací a fyzických osob 

 

Média 

MF Dnes 

Plzeňský deník 

Žlutý 

Žurnál 

Metro 

Český rozhlas Plzeň (mj. pořad Bez filtru) 

Reflex (příloha EX) 

www.freemusic.cz 

www.regionplzen.cz 

www.xkultura.cz 

www.muzikus.cz 

http://www.freemusic.cz/
http://www.regionplzen.cz/
http://www.xkultura.cz/
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www.kvrm.cz 

Noc s Andělem (pořad ČT) 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.2 - MÉDIA (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU) 

pozn.: výběr z článků 

• Plzeň - V plzeňském Divadle pod lampou dnes odstartuje 17. ročník hudební soutěže 
Múza, určené mladým kapelám. … 

(Pod lampou začíná letošní Múza , Mladá fronta Dnes, 8.1.2009,) 
• Plzeň - Po delší pauze se objeví opět v Plzni jedna z nejuznávanějších formací české 

alternativní scény kapela BOO s novou tvorbou, která se pohybuje od nejjemnějších 
akustických pasáží až po úderný extatický rock... 

(Alternativní BOO hraje zítra v Lampě , Mladá fronta Dnes, 21.1.2009,) 
• Plzeň - K podnikům, které získaly certifikát Bezpečný klub, patří i známé plzeňské 

Divadlo pod lampou … 

(Pod Lampou se nebojí, že mladé odradí, Mladá fronta Dnes, 28.1.2009, autor:Jaroslav 
Nedvěd)  

• Plzeň - Koncert mezinárodní kapely CCTV Allstars, sestavené kolem anglického 
kytaristy a zpěváka Eda, se uskuteční v sobotu od 21 hodin v plzeňském klubu Divadlo 
pod lampou  ... 

(Mezinárodní kapela zahraje v Lampě, Mladá fronta Dnes, 25.2.2009, autor:(lm))  
• Plzeň - … vystoupí v Divadle pod lampou francouzsko-německé duo Noblesse Oblige. 

Duo tvoří německý skladatel a producent S. L. Philips spolu s francouzskou zpěvačkou a 
performankou V. Renay ... 

(Mezinárodní duo hraje Pod Lampou , Mladá fronta Dnes, 20.3.2009, autor:(lm))  
• Plzeň - Dnes opět zavítají do plzeňského Divadla pod lampou světově uznávaní táborští 

Sunshine v čele s Kayem. Jako host se představí slovenská formace From Our Hands ... 

(Sunshine s novou deskou v Plzni , Mladá fronta Dnes, 20.5.2009, autor:(lm))  
• Plzeň - Finálový hudební večer, kterým minulý čtvrtek vyvrcholil festival Múza 2008 v 

plzeňském Divadle pod lampou, přinesl po mnoha letech úspěchy regionálním 
muzikantům. Na rozdíl od několika předešlých ročníků se na jednom pódiu v průběhu 
večera utkali o přízeň poroty pouze hudebníci z Plzeňského kraje. Jasné prvenství 
patřilo skupině Dispinxies, ... 

(Dispinxies. Jasný vítěz Múzy , Mladá fronta Dnes, 15.6.2009, autor:Tomáš Chochole)  

• Plzeň - Plzeňský klub Divadlo pod lampou otevírá po letní pauze opět svoje brány. A 
začíná hned zostra. Na tuto neděli je připraven strhující koncert amerických thrasherů 
Municipal Waste  ... 

(Lampu probudí z letního spánku američtí metalisté, Mladá fronta Dnes, 3.9.2009, 
autor:(lm))  

• Plzeň - Na zítřek pozvalo plzeňské Divadlo pod lampou německou Marracash 
Orchestru. Ta se opět po čase vrací do Plzně se svým našlápnutým repertoárem a 
originálními kostýmy... 

(Marracash Orchestra zahraje v Lampě, Mladá fronta Dnes, 29.9.2009, autor:(lm)) 
• Na dnešní večer pozvalo plzeňské Divadlo pod lampou zajímavou francouzskou kapelu 

Tracy Gang Pussy, produkující emo punk rock... 

(Rockoví Francouzi hrají dnes Pod Lampou , Mladá fronta Dnes, 14.10.2009, autor:(lm)) 

http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?Action=Display&id=79
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• Plzeň – Hudebníky a vůbec umělce z Makedonie nelze vidět v Plzni ani ČR často. A 
přece právě zítra vystoupí v plzeňském Divadle pod lampou makedonská kapela 
Bernays Propaganda ... 

(Pod lampou punk z Makedonie, Plzeňský Deník, 8.10.2009, autor:(pd))  
• Plzeň - Potrhlé texty, skvělá muzika, bizarní převleky, blázinec na pódiu, to vše 

charakterizovalo dnes již neexistující, ale zato kultovní plzeňskou formaci Požár 
mlýna... 

(Kultovní Požár mlýna se představí v dokumentu, Mladá fronta Dnes, 29.9.2009, 
autor:Lukáš Marek) 

• Plzeň - Jedinečnou příležitost vidět koncert přední kapely z dalekého Islandu mají 
příchozí ve středu 18. listopadu v plzeňském Divadle pod lampou. Od 21 hodin vystoupí 
pětičlenná indie rocková kapela Mammút... 

(Do Lampy dorazí kapela z Islandu, Mladá fronta Dnes, 18.11.2009,) 
• Plzeň - Věhlasná pražská undergroundová kapela Psí vojáci se posunula k dalšímu 

jubileu, slaví třicet let existence. Při této příležitosti se zítra objeví na pódiu 
plzeňského klubu Divadlo pod lampou ... 

(Klub obsadí Psí vojáci, Mladá fronta Dnes, 27.11.2009, autor:Tomáš Chochole) 

• Plzeň - Patří mezi několik mladých objevů současné české populární hudby - lehce 
posmutnělý zpěvák s kytarou Tomáš Klus, kterému hudební kritici předpovídají velikou 
budoucnost... 

(Vyprodáno. Zpívá Klus , Mladá fronta Dnes, 7.12.2009, autor:Tomáš Chochole) 
• Klub Divadlo pod lampou hostil tentokrát písničkáře Tomáše Kluse, který zde 

propagoval svou druhou desku … Tomáš Klus je interpret, kterého se vyplatí do 
budoucna sledovat. Pokud ho nesemele vlna jménem mainstream tak bude opravdu co. 
Věřte mi... 

(Report: Tomáš Klus, Rock & Pop, 9.12.2009, autor: Milan Říský)  

• Plzeň - Klub Hudební soutěžní festival Múza 2009, který je pro amatérské kapely 
jednou z mála příležitostí k prezentaci, má už registrováno dvaasedmdesát 
soutěžících. Proto může hned v lednu příštího roku odstartovat první soutěžní kolo... 

(Amatérské kapely změří své síly Pod Lampou , Mladá fronta Dnes, 17.12.2009, autor: 
Tomáš Chochole)  
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PŘÍLOHA Č.3 – PROGRAMY ZA ROK 2009 
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