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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
telefon:
E.mail:
Web:
Odpovědná osoba:
Zakladatel společnosti
Název:

Divadlo pod lampou, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 22. 1. 2008
oddíl O, vložka 118
Havířská 11, 301 00 Plzeň
280 04 256
CZ 280 04 256
221251372/0300
+420 378 037 800
info@podlampou.cz
www.podlampou.cz

Ing. Petr Choura, ředitel
Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, PSČ 306 32

Řídící orgány společnosti
Správní rada:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Dozorčí rada:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Mgt. et. MgA. Roman Černík
JUDr. Marcela Krejsová/ Eva Herinková
Ing. Lumír Aschenbrenner/ Petr Vacek
Mgr. Radek Diestler
Daniel Bárta
Petr Vacek/ Bc. Světlana Budková
Msc. Jiří Buriánek
Mgr. Vít Zahálka
Ing. Petr Náhlík/ Helena Matoušová

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který za společnost navenek jedná.
Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
V průběhu roku 2011 došlo k uvedeným změnám v řídících orgánech společnosti:
Členům správní rady JUDr. Marcele Krejsové a Petrovi Vackovi skončilo dne 21. ledna 2011
tříleté funkční období. Na základě návrhu zakladatele byly jmenovány radou města Plzně
dne 24. 3. 2011 nové členky správní rady Bc. Eva Herinková a Bc. Světlana Budková.
Jejich funkční období je tříleté. Bc. Eva Herinková byla na jednání správní rady dne 27. 6.
2011 zvolena místopředsedkyní správní rady.
Člen správní rady Ing. Lumír Aschenbrenner rezignoval na své členství ve správní
radě společnosti k datu 30. 6. 2011. Na jeho místo byl zakladatelem jmenován na návrh
správní rady pan Petr Vacek s účinností od 1. 7. 2011.
Členovi dozorčí rady panu Ing. Petru Náhlíkovi skončilo dne 21. ledna 2011 tříleté
funkční období. Na základě návrhu zakladatele byla dne 24. 3. 2011 jmenována radou
města Plzně nová členka dozorčí rady společnosti paní Helena Matoušová. Na jednání
dozorčí rady společnosti dne 24. 3. 2011 byl pan Msc. Jiří Buriánek zvolen předsedou
dozorčí rady a pan Mgr. Vít Zahálka byl zvolen místopředsedou dozorčí rady společnosti.
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Ředitel společnosti
Správní rada jmenovala do funkce ředitele společnosti pana Ing. Petra Chouru s účinností
od 1. 4. 2008.
Zaměstnanci
Ve společnosti v roce 2011 pracovalo 7 stálých a 37 externích zaměstnanců na dohody o
provedení práce.
Organizační schéma DPL
ŘEDITEL
↓
EKONOMICKÁ ŘEDITELKA
↓
↓
PROGRAMOVÝ PRODUKČNÍ
PROVOZNÍ PRODUKČNÍ
↓
↓
↓
POŘADATELÉ
BARMANI UKLÍZEČKA

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, které se rozhodlo 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,
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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 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 (www.bezpecnyklub.cz) a tento certifikát
máme v držení již třetím rokem.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Kulturní činnost společnosti Divadla pod lampou v roce 2011 navazovavala na
tradici hudebního klubu a tuto tradici dále rozvíjela v kontextu let minulých s
přihlédnutím k aktuálním trendům. Převážná část činnosti se věnuje hudební scéně, tzn.
pořádání živých koncertů a jiných hudebních produkcí skupin i jednotlivců z regionu,
České republiky i ze zahraničí.
V roce 2011 město Plzeň vyhlásilo čtyřleté granty na roky 2012 až 2015. Divadlo pod
lampou podalo žádosti o čtyřletý grant na činnost společnosti a také na projekt soutěže
mladých amatérských skupin Múza. V obou těchto žádostech byla společnost úspěšná.
Mimo to se samozřejmě společnost věnovala foundrisingu i v dalších oblastech s menšími
projekty. Tradičně společnost žádala o různé granty od úrovně městských obvodů přes
Odbor kultury města Plzně, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj až k Ministerstvu kultury České
republiky.
Byl vyhlášen a realizován další ročník regionální soutěžní přehlídky mladých skupin
Múza. V programu měly své pevné místo mimo hudební produkce i cestopisné přednášky,
filmové projekce klubového charakteru, filmové festivaly a další druhy programů.
Spolupracovali jsme i s jinými neziskovými organizacemi v působnosti města i odjinud,
např. :
Člověk v tísni, o.p.s. - příprava regionální části festivalu o lidských právech „Jeden svět“
v Plzni - doprovodný program a dále projekt „Promítej i ty“;
Alliance Francaise – společně jsme uvedli několik francouzských hudebních skupin a
podíleli se na organizaci Dnů francouzské kultury v Plzni a festivalu „Bonjour Plzeň“;
Centrum španělské kultury a vzdělávání – spolupráce na festivalu „Mediteanea“
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Moab.cz - spolupráce při uvádění amatérských filmů a dokumentů z oblasti extrémních
sportů a pod.
Cigistock o.s. - spolupráce na přípravě festivalu a akce Cigistock pod lampou;
Základní škola 15, Plzeň – spolupráce na realizaci festivalu žákovských skupin „Mladá
muzika“;
a mnoho dalších organizací či jednotlivců.
Na propagaci akcí úspěšně spolupracujeme s lokálními i celostátními médií.
Dokladem postavení a významu Divadla pod lampou jsou anotace akcí a ohlasy akcí i v
různých celoplošných médiích.

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. Na druhé straně
vystoupení skupin s mezinárodní působností vnímáme jako nezbytnou inspiraci a
konfrontaci pro mladé začínající umělce. Tato vystoupení zároveň zvyšují renomé
společnosti a její kredit.
V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou o.p.s. během tohoto
roku celkem 420 skupin z tuzemska a dalších 20ti zemí světa (Slovensko, Francie,
Německo, USA, Velká Británie, Švýcarsko, Španělsko, Polsko, Kanada, Rakousko, Norsko,
Belgie, Brazílie, Japonsko, Itálie, Dánsko, Holandsko, Finsko, Švédsko, Slovinsko). V roce
2011 vystoupilo v Divadle pod lampou celkem 49 zahraničních souborů, což představuje
11,5% z celkového počtu. I na tomto čísle je jasně vidět mezinárodní přesah činnosti
společnosti. Z výše uvedeného celkového počtu bylo 353 skupin začínajících (tedy cca
84%). Výčet jasně ukazuje cílení programu společnosti na podporu mladé, začínající
kultury, která je z komerčního hlediska nezajímavá pro soukromý sektor. Z hlediska
rozvoje jak aktivní mladé generace, tak rozvoje posluchačské veřejnosti je podpora této
oblasti kultury nezbytná. 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, Ameriky či Japonska.
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 uvedenými festivaly se snažíme o
začlenění souborů našeho regionu do jejich programu.
Následující přehled se věnuje významným akcím, které obecně prospěšná společnost
uspořádala v průběhu roku 2011:
Již začátek roku 2011 ukázal jakým směrem se společnost v daném roce ubírala a
jaké druhy programů se po celý rok následně v programu objevovaly.
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Koncertní sezónu jsme zahájili koncertem čtyř mladých metal coreových skupin,
které přes svoje mládí tvoří špičku tuzemské scény. V tomto večeru se představili domácí
THIS NIGHT DRAWS THE END a dále pražské skupiny APOSTATE, MOMMA KNOWS BEST a
SLAVE DRIVER. Hned dalším koncertem jsme představili další polohu programu
společnosti. Na jediném koncertě v ČR zde vystoupila kultovní italská ska formace THE
OFFENDERS, které zdárně sekundovaly další dvě české skupiny GREEN SMATROL a THE
CHANCERS. Green Smatrol jsou mimo jiné nositeli ocenění ANDĚL v kategorii Ska a
Reggae za jejich poslední album „Rude Jazz“.
V lednu již tradičně začala vlastní soutěž Múza jednotlivými postupovými koly.
Průběh soutěže je podrobněji popsán na jiném místě této výroční zprávy.
Dalším prvkem programu byla premiéra filmového dokumentu „Světovaření 2010“.
Dokumentární film mapuje průběh festivalu alternativní kultury, který proběhl v září 2010
v areálu bývalého pivovaru Světovar. Dokument zároveň představuje tento unikátní
prostor, jehož revitalizace je jedním ze zásadních prvků programu, se kterým Plzeň
získala titul „Evropské město kultury 2015“.
Současná česká alternativa byla v lednu 2011 v programu společnosti zastoupena
společným koncertem táborské skupiny C a plzeňských MADE BY THE FIRE. Skupina C zde
představila svoji novou desku „Opus Vulgaris“, za kterou byla nominována na cenu Anděl
v kategorii alternativní hudba.
Další ukázkou programového zaměření společnosti byl lednový koncert legendy
českého hip hopu, skupiny PSH. Skupina se do Plzně vrátila po několika letech a
představila zde svoji aktuální novinku „Epilog“. Touto deskou skupina dokázala, že stále
patří k absolutní špičce českého hip hopu. Navíc ukazuje, že lze i v tomto specifickém
žánru smazávat hranice stylů a vytvořit dílo, které oslovuje široké spektrum publika.
Zcela vyjímečnou událostí byl i koncert věnovaný významnému plzeňskému
hudebníkovi Jardovi Pertlíčkovi u příležitosti 30ti let jeho působení na hudební scéně. V
průběhu večera byl ukázán vývoj a různé podoby country a bluegrassu od své klasické „old
schoolové“ podoby až k nejmodernějším trendům v těchto žánrech.
Nastíněné programové schéma společnost rozvíjela v období celého roku 2011.
V programu se pak dále objevovaly večery věnované samostaným projektům jako
jsou např. „Barvy hudby“. Pod hlavičkou tohoto projektu se jako první představila
holandská skupina ORANGE GROOVE. Skupinu tvoří hudebníci pocházející z oblasti kolem
karibského ostrova St. Marteen, kteří hrají unikátní a exotický crossover reggae a dubu s
prvky hip hopu. Jako doprovod na plzeňském koncertě vystoupila mladá lokální skupina
SAN DAL hrající root reggae. Samotný projekt je již po několik let respektovanou značkou
v programu společnosti a v průběhu roku se pod ní představilo množství jak českých, tak i
zahraničních formací. Za zmínění určitě stojí například vystoupení skupiny TRABAND(CZ),
která zde představila novou desku „Domasa“. Za uvedenou desku získala ocenění Anděl a
tato skupina vystupuje v Plzni na klubovém podiu exkluzivně pouze v Divadle pod
lampou.
Pod hlavičkou projektu „Barvy hudby“ jsme dále v průběhu roku představili soubory
PAD BRAPAD(Fr). Šestice hudebníků je odchována cikánskou hudbou a klezmerem, do
kterého však míchají newyorský hip hop a to vše doprovázejí speciální videoprojekcí.
Skupina svůj styl charakterizuje jako „urban tzigan“. EJECTES(Fr), legendární reaggae –
rock ska, respektované napříč celou Evropou, PULLUP ORCHETRA (CH), desetičlenný
ansámbl složený pouze z bicích a dechových nástrojů, pro který není žádné podium
dostatečně velké a nejlépe se cítí na otevřené ulici.
Lahůdkou projektu bylo i premiérové představení nové formace LUNO (CZ), kterou
kolem sebe soustředila jedna z našich nejlepších zpěvaček Ema Brabcová. Zpěvačka si
renomé získala v minulosti svým působením ve skupinách Roe Deer nebo Khoiba, které
vždy patřily k tomu nejlepšímu co nabízela česká klubová scéna v oblasti progresivní
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hudby. Nejinak je to i v tomto případě a temný pop , který produkuje skupina, patří k
vrcholům české klubové scény.
Významnou součástí programu Divadla pod lampou byl i oficiální doprovodný
program filmového festivalu „Jeden svět“. Filmový festival je zaměřen na filmy s
tématikou lidských práv a naše společnost každoročně spolupracuje na uvedení regionální
části ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. V uplynulém roce v
rámci doprovodného programu vystoupily skupiny DISQUIET, OOOO, SPACE FARMERS,
MARA JADE, KILLERPANDA UNAFFECTED EVOLUTION, ZNC a další. V prostorách
společnosti se konal i závěrečný večer celého festivalu, jehož součástí bylo diskusní
forum „Jeden svět“ na téma „Jak se žije lidem z různých koutů světa v české
kotlině“. Součástí fóra byla i projekce vítězného snímku festivalu a koncert skupiny
FEHER FEKETE KEREK, která hraje velmi originální směs gipsy, reggae a world music.
Mimo uvedené projekty společnost uspořádala řadu dalších zajímavých hudebních
vystoupení.
Mimořádnou událostí byl například jediný společný koncert v ČR skupin THE
DREADNOUGHTS (Can) a RAT CITY RIOT (USA). Skupina The Dreadnoughts hraje velmi
energický folk punk a v rámci tohoto tour propagovala svou novou desku „Polka's Not
Dead“. Formace si za pouhé 4 roky existence vydobyla statut jedné z nejlepších světových
skupin svého žánru a je respektovanou skupinou v celosvětovém měřítku.
Další ze zajímavých hudebních vystoupení, které nabídl program Divadla pod
lampou, byl koncert španělské skupiny XERA. Šestice muzikantů ze severní oblasti
Španělska – Asturie předvádí velmi osobitý mix tamní folkové hudby a elektroniky s velkým
množstvím perkusí a tradičních lidových nástrojů. Koncert se uskutečnil v rámci festivalu
„Mediteránea“ ve spolupráci s Centrem španělské kultury a vzdělávání.
Poprvé se také v Plzni představila právě na podiu Divadla pod lampou slovenská
hip hopová skupina H16, která patří na Slovensku k absolutní špičce tamní scény.
Hudební lahůdkou bylo vystoupení skupiny OPEN SEASON (CH) z Bernu. Produkce
skupiny se pohybuje na pomezí dance hall a reggae a jednoznačně patří k absolutní
špičce tamní, ale i evropské scény.
Významnou hudební událostí bylo i jediné tuzemské vystoupení další švýcarské
skupiny ABRAHAM (CH), která se svým temným post hard corem patří k předním
představitelům evropské scény tohoto žánru.
Hudební událostí bylo také vystoupení plzeňské skupiny MANDRAGE. Skupina zde
vůbec poprvé veřejně představila všechny skladby z nové desky „Moje krevní skupina“.
Mandrage jsou v současnosti nejúspěšnější plzeňskou skupinou, což dokládá i cena Anděl
v kategorii skupina roku. Skladby z nové desky se drží na předních příčkách českých
hitparád.
Z dalších zajímavých vystoupení, které se v průběhu roku 2011 v Divadle pod
lampou uskutečnily,
je potřeba zmínit např. vystoupení slovinské skupiny ELVIS
JACKSON, dále české alternativní formace PRVNÍ HOŘE či mladých indie rockerů A
BANQUET, SUPER TUZEX BROS, RADIO DEAD ONES (D), KHUDA (UK), křest desky
„Sytiniápyris“ plzeňské mladé alternativní formace SLUNOVRATOVY PARSKY, která na
sebe výrazně upozornila v soutěži Múza a mnoho dalších.

Výsledkem dlouhodobé spolupráce s dalšími neziskovými subjekty na území Plzně
byl například večer pod názvem „Mladá Muzika“, který jsme realizovali ve spolupráci s
hudebním kroužkem 15. ZŠ v Plzni. V rámci večerů se představily mladé skupiny, které
představily vlastní autorskou tvorbu. Skupiny tvoří žáci hudebního kroužku školy.
Akcí podobného charakteru byl i koncert skupiny FRIENDS OF THE ENEMIES a
jejích hostů. Jednalo se o vystoupení skupiny vytvořené při ZUŠ, složené ze žáků této
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hudební školy. V rámci večera dostali prostor k prezentaci i jednotliví studenti různých
hudebních nástrojů. Pro mnohé z nich to bylo vůbec první veřejné vystoupení a
prezentace na profesionálním hudebním podiu.
Cigistock pod Lampou bylo další pokračování akce, která je výsledkem dlouhodobé
spolupráce s občanským sdružením Cigistock, pořadatelem studentského kulturního
festivalu. V rámci akce vystoupilo několik mladých skupin z plzeňského regionu a zároveň
proběhla rekapitulace práce a prezentace záměrů pořadatelů studentského kulturního
festivalu.
Dále
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 uvedenou organizací jsme úzce spolupracovali i při
realizaci festivalu „Bonjour Plzeň“ či „Dny frankofonie“.
Kromě jednotlivých produkcí a již zmíněných projektů jsou v programu společnosti
zastoupeny i další dlouhodobé projekty:
Múza
Múza je vyhledávací soutěžní přehlídka pro mladé skupiny. Soutěž měla v roce 2011
12 postupových kol a přihlásilo se do ní celkem 70 mladých hudebních souborů s vlastní
autorskou tvorbou. Absolutním vítězem tohoto ročníku soutěže se stala skupina UBOŽÁK.
Soutěž nabízí atraktivní ceny pro vítěze - bezplatné pobyty v nahrávacích studiích,
slevy v prodejnách hudebnin a další. Soutěž mimo jiné slouží i k zviditelnění mladých
skupin, díky ní snáze pronikají i do dalších klubů v regionu. Projektem se naše společnost
snaží podporovat rozvoj uměleckého potenciálu u mladé generace.
Veřejná zkušebna
Cílem 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
Společnost v roce 2011 navázala a úspěšně rozvíjela projekt Barvy hudby, který se
stal vyhledávanou značkou v programu společnosti. Projekt si bere 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 souborů, které kombinují buď různé žánry nebo různé způsoby
vyjádření uměleckých záměrů. 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. Soubory musí splňovat
některé z výše uvedených hledisek a představují nové trendy v soudobé hudbě. Zároveň
v rámci projektu jsou představovány regionální soubory po boku zahraničních skupin. V
uplynulé roce 2011 se pod hlavičkou uvedeného projektu uskutečnilo celkem 8 večerů.
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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. Pořadem
pokračujeme v tradici přibližování uvedených témat široké veřejnosti v návaznosti na
hudební produkce prezentující různé etnické kultury.
Pořady dávají prostor k prezentaci dokumentů a materiálů i amatérského
charakteru, které vytvoří a prezentují přednášející.
Autentičnost projekcí a díky tomu i rostoucí návštěvnost nás přesvědčila o
důležitosti jejich pravidelného zařazování do programu. Hlavní skupinu návštěvníků tvoří
studenti, mladí lidé a cestovatelé, výjimkou nejsou lidé starší generace.
Pod hlavičkou cyklu se uskutečnil například i filmový festival „Expediční kamera“
či několik večerů věnovaných úspěšnému výstupu skupiny plzeňských horolezců na vrchol
osmé nejvyšší hory světa MANASLU (8163 mnm).
Filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech „JEDEN SVĚT“
V uplynulém roce 2011 se na půdě Divadla pod lampou uskutečnilo několik večerů s
doprovodným programem regionální části festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech „Jeden svět“. Realizace festivalu probíhala ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností „Člověk v tísní“
Dalším bodem spolupráce se společností Člověk v tísni byl i večer pod názvem
„Promítej i ty“, který byl neformální schůzkou všech, kdo mají zájem se připojit k
projekcím filmů z databáze filmového festivalu „Jeden svět“.
V přehledu nejsou zdaleka vyjmenována všechna představení a programy, které
společnost Divadlo pod lampou v roce 2011 uspořádala. Detailní program
Divadla pod lampou najdete na www.podlampou.cz v sekci archiv.
Statistiky jednotlivých aktivit
V průběhu roku jsme zrealizovali celkem 162 kulturních produkcí v těchto poměrech:
• 149 koncertních, hudebních a jiných představení
• 13 filmových projekcí
Některé koncerty a filmové projekce byly spojeny s prezentací konkrétní instituce,
projektu atd...
Návštěvnost

Návštěvnost- platící
Počet akcí
Vstupné
Průměr. Cena
vstupenky

2009

2010

2011

13365

13586

11823

198

177

162

1.165.550,00

1.218790,00

1.061.980,00

87

90

89
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Údaje o hlavních cílových skupinách
Hlavními cílovými skupinami, které využívají služeb společnosti, jsou studenti,
mladí lidé a střední genetace 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 koncerty
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 2011
I. Rozvaha společnosti
v tisících Kč
AKTIVA
V
A
A.Dlouhodobý majetek
celkem
A.I.Dlouhodobý nehmotný
majetek
celkem
A.I
.2.
A.II.Dlouhodobý
hmotný majetek
Sof
celkem
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory
twa
movitých věcí k dlouhodobému
A.IV.Oprávky
re
majetku
celkemk softwaru
A.IV.2.Oprávky
A.IV.7.Oprávky k samost.movit.věcem a
souborům
mov.věcí
B.Krátkodobý
majetek
celkem
B.I.
Zá
B.I.7.Zboží na skladě
so
B.I.9.Poskytnuté zálohy na zásoby
by
B.II
cel
.Po
B.II.1.Odběratelé
ke
hle
B.II.4.Poskytnuté provozní zálohy
m
dá
B.II.5.Ostatní pohledávky
vky
B.II.6.Pohledávky za zaměstnanci
cel
B.II.8.Daň z příjmů
ke
B.II.17.Jiné pohledávky
m
B.II.18.Dohadné účty aktivní
B.III.Krátkodobý finanční
majetek
celkem
B.I Pokladna
II.1.
B.I Ceniny
Po
II.2.
B.III.3.Účty v bankách
kla
Ce
bankách bankách
B.I
dna
nin
V.J
B.IV.1.Náklady příštích období
yiná
AKTIVA CELKEM
akt
PASIVA
iva
A.Vlastní zdroje celkem
cel
A.I.
ke
Jm
A.I.1.Vlastní jmění
m
ění
A.I.2 Fondy
cel
A.II.Výsledek hospodaření
ke
celkem
A.II.1.Účet výsledku hospodaření
m
A.II.2.Výsledek hospodaření ve
schvalovacím
řízenízisk, neuhrazená ztráta
A.II.3.Nerozdělený
minulých let
B.
Ciz
B.III.Krátkodobé
závazky
íB.III.1.Dodavatelé
celkem
zdr
B.III.3.Přijaté zálohy
oje
B.III.4.Ostatní závazky
cel
B.III.5.Zaměstnanci
ke
B.III.7.Závazky k institucím soc.zabezp.a
m
veř.
zdrav. poj.
B.III.8.Daň
z příjmů
B.III.9.Ostatní přímé daně
B.III.1.Daň z přidané hodnoty
B.III.1.Krátkodobé bankovní úvěry
B.III.2. Dohadné účty pasívní
B.III.2.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1.Výdaje příštích období
B.IV.2.Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

Stav k 1.1. Stav k 31.12.
687
501
0
0
0
0
1120
1120
1120
1120
-433
-619
0
0
-433
-619
1218
1608
87
124
87
124
0
0
250
329
28
18
219
311
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
869
1141
329
315
12
18
528
808
12
14
12
14

1905

2109

1045
1195
0
1195
-150
-150
0

1189
1044
0
1044
145
145
0

0
860
860
60
5
2
240
125
0
44
55
0
329
0
0
0
0

0
900
900
19
5
2
244
130
0
46
55
0
399
0
0
20
0

1905

2109
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II. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 2011 v tis. Kč

A.

A. Náklady

A.I.

A.I. Spotřebované nákupy celkem

A.II.

A.III.

A.IV.

82

49

131

289

578

A.I.4.

Prodané zboží

990

990

A. II. Služby celkem

0
1148

118

1266
44
34

A.II.5.

Opravy a udržování

23

11

A.II.6.

Cestovné

5

0

5

A.II.7.

Náklady na reprezentaci

0

0

0

A.II.8.

Ostatní služby

1120

107

1227

1958

767

2725

A. III. Osobní náklady celkem
A.III.9.

Mzdové náklady

1510

594

2104

A.III.10.

Zákonné sociální pojištění

444

172

616

A.III.13

Ostatní sociální náklady

4

1

5

8

2

10

A.IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky

A. V. Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku

B.I.

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

8

2

10

22

9

31

22

9

31

186

0

186

186
3693

0
2224

186
5917

1072

2304

3376

B.I.2.

Tržby z prodeje služeb

1072

553

1625

B.I.3.

Tržby za prodané zboží

0

1751

1751

3

0

3

B. IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.15.

Úroky

3

0

3

B.IV.18.

Jiné ostatní výnosy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2683

0

2683

2683

0

2683

3758

2304

6062

65

80

145

B. VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VI.27.

Přijaté příspěvky (dary)

B. VII. Provozní dotace celkem
B.VII.29.

Provozní dotace

B.VIII.

B. VIII. Výnosy celkem

C.

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
C.I.34.

D.

1699

289

B. Výnosy

B.VII.

Celkem

1328

Spotřeba energie

B.

B.VI.

činnost

371

Spotřeba materiálu

A.VI.25.
Náklady celkem

B.IV.

činnost

A.I.2.

A.V.24.
A.VI.

Hospodář
ská

A.I.1.

A.IV.16.
A.V.

Hlavní

Daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

0

65

80

145

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

ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Divadlo pod lampou o. p. s., se sídlem Havířská 11, Plzeň, PSČ 301 00, IČO 280 04 256
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou,
o.p.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011,
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. jsou uvedeny v příloze této
účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy
jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i
vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní
pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému
účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné
společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 6. června 2012
Inter-Consult spol. s r.o.
Týnská 19, Praha 1

Ing. Jan Hrabík , jednatel a auditor
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Číslo osvědčení KA 414

osvědčení KA 1884

IV. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za rok 2011
v tis. Kč
Jednotlivě

Celkem

Stav peněžních prostředků na začátku roku

869,00

Hospodářský výsledek po zdanění

145,00

Úpravy o nepeněžní operace

205,00

oprávky běžného roku ke stálým aktivům

186,00

změna zůstatků časového rozlišení

19,00

Změna stavu běžných aktiv

-78,00

změna stavu pohledávek

-79,00

změna stavu závazků

38,00

změna stavu zásob

-37,00

Investiční činnost

0,00

hmotný investiční majetek

0,00

Finanční činnost

0,00

Změna stavu jmění

0,00

Stav peněžních prostředků na konci roku

1 141,00
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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

3627278,1

2227739,93

62018,62

Spotřebované nákupy
z toho :a) materiálové
nákladyb) nákup zboží
c) spotřeba energie

370682,32
82118,06
0,00
288564,26

1327657,09
49185,36
989908,23
288563,5

0,00
0
0,00
0,00

1 137254,18
172600
675461
0,00
60649,66
1837,5
9823
32324,47

121633,44
0,00
0,00
2200
9686,03
507,4
0,00
16150,23

7677,62
0,00
0,00
0,00
1243,11
0,00
0,00
5384,51

64536,25

0,00
0
0,00
0,00
1050
0,00

Služby
a) Ozvučení,
osvětlení
b) honoráře
c) produkce
d) propagace
e) spoje
f) náklady na repre
g) informační
služby
h) provozní služby
i) autorské poplatky
j) audit, školení
k) opravy a
udržování
l) stravování
j) cestovné

5452

39378,38
4626,9
10222,3
10912,2
27950
0,00

Osobní náklady
z toho : a) ostatní osobní
náklady
b) mzdové
náklady c) zákonné
soc.pojištění
d) jiné osobní
náklady

1 907927

767384

50332

204228
1268759
431387
3553

86820
506823
172322
1419

0,00
37480
12747
105

Odpisy
a) DDHM, DDNM

185 592,00
185 592,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25822,6
0,00
4133
21689,6
61,31

11065,4
0,00
1771
9294,4
37,64

4009
4009
0,00
0,00
1,05

Ostatní náklady
a) bankovní
poplatky,
b) jiné ostatní
nákladyc) pojištění
b) jiné
majetku
ostatní
náklady
% celkových nákladů

19245
24084,6
23340,7
47900
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VI. Pohledávky a závazky společnosti
Společnost měla k 31. 12. 2011 krátkodobé pohledávky ve výši 329.334,00 Kč
Struktura pohledávek:
− neuhrazené faktury
17.804,00 Kč
− poskytnuté zálohy na služby
311.530,00 Kč
− ostatní pohledávky
0,00 Kč
Závazky
Společnost neměla k 31. 12. 2011 žádné dlouhodobé závazky.
Společnost měla k 31. 12. 2011 krátkodobé závazky ve výši
899.605,52 Kč
Struktura krátkodobých závazků:
- závazky vůči dodavatelům
- závazky vůči zaměstnancům:
- závazky vůči OSSZ, ZP
- závazky vůči FÚ
- závazky dohadné účty pasivní
- závazky ostatní

18.550,56 Kč
244.545,00 Kč
130.210,00 Kč
100.449,85 Kč
398.938,11 Kč
6.912,00 Kč

VII. Majetek společnosti
Společnost vlastnila k 31. 12. 2011 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. 2011

Přírůstky
2011

Úbytky
2011

Zůstatek
k 31. 12. 2011

STROJE A ZAŘÍZENÍ

926.250,70

0

0

926.250,70

INVENTÁŘ

193.732,00

0

0

193.732,00

1.119.982,70

0

0

1.119.982,70

CELKEM

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.
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.
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VIII. Ekonomický komeIntář
A.

Příjmy společnosti

Celkové příjmy ve výši 6.062.156,46 byly v roce 2011 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
2) ostatní příjmy

1.071.580,00 Kč
3.182,19 Kč

II. Výnosy z cizích zdrojů
Výnosy z cizích zdrojů DPL v celkové výši 2.683.500 Kč byly tvořeny dotacemi ze Statutárního
města Plzeň, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury, Městského obvodu Plzen 3
1) dotace

2.683.500,00 Kč

III. Příjmy z doplňkové činnosti
Příjmy z doplňkové činnosti před zdaněním ve výši 2.303.894,27 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 2011 tvořily 5.917.036,65 Kč
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
V položce provozní služby jsou uvedeny veškeré služby týkající se vlastního provozu – např.
Praní prádla, sanitace, doúčtování nákladů o koeficienty DPH
-

-

Auditorské služby a školení
V položce jsou zahrnuty náklady na služby auditora a školení zaměstnanců.
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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 za honoráře jednotlivých umělců nebo fakturované honoráře agenturami,
které zastupují jak české, tak i zahraničníí umělce. Dále jsou zde uvedeny náklady za ozvučení a
osvětlení. Náklady odpovídají počtu odehraných představení, eventuelně pronájmu sálu.
-

-

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)
h)

Náklady informační
Náklady na telekomunikační a internetové služby.
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
Rok 2011 přinesl obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou dvě zásadní
změny.
Zásadní změnou oproti dřívějšímu stavu je, že statutárním orgánem společnosti se
nově stal její ředitel a to s platností od 1.1.2011. Změna vyplynula z nového zákona o
obecně prospěšných společnostech.
Správní rada je nadále nejvyšším orgánem společnosti. Uvedené změny s sebou přinesly
nutnost vytvořit novou zakládací listinu. Ve spolupráci se zakladatelem se nám podařilo
připravit zakládací listinu, která v sobě odráží zkušenosti z dřívějška a je kompromisem
mezi zájmem společnosti a vůlí zakladatele.
Druhým zásadním aspektem roku 2011 bylo vyhlášení čtyřletých grantů městem
Plzní. Divadlo pod lampou zažádalo o granty ve dvou oblastech. V oblasti celoroční
činnosti a na projekt soutěže mladých skupin Múza. Obě žádosti byly úspěšné a grantová
komise doporučila městu uspokojit obě žádosti v plné výši. Toto považujeme za velký
úspěch a taktéž ocenění kvality činnosti společnosti. Zároveň však cítíme udržení
nastavené kvality poskytovaných kulturních služeb jako velký závazek do budoucna.
Na tomto místě bych také chtěl poděkovat 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.
Díky patří Ministerstvu kultury České Republiky, Plzeňskému kraji a Úřadu
městského obvodu Plzeň 3 za poskytnutou finanční podporu jednotlivým projektům.
Největší dík patří městu Plzni za dlouhodobou podporu okrajové kultury na svém
území.
V Plzni, dne 25. 5. 2012
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 2011
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
Centrum španělské kultury a vzdělávání
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
Spolupracující média
MF Dnes
Plzeňský deník
Žlutý
Žurnál
Metro
Český rozhlas Plzeň
Reflex
www.freemusic.cz
www.regionplzen.cz

www.muzikus.cz
www.kvrm.cz
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Rockmag.cz
Coremusic.cz
NMNL.cz

PŘÍLOHA Č.2 – MÉDIA MONITORING (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU)
pozn.: výběr z článků
Sunshine a Niceland ovládli Divadlo pod lampou!
Populární plzeňský klub přivítal 30.11. hned dvě perly; táborské Sunshine a pražskou
partičku Niceland. Návštěvníci klubu mohli ocenit nejen znamenitý výběr interpretů, ale i brilatní
ozvučení, které by milovníci vyváženého zvuku jen těžce jinde hledali...
(Rockomag.cz, 5.12.2011, autor: Adam Vrána)
28. 10. 2011: Inarcadia, Seeds of Blood, At8onthepingpongtable, Victims; Plzeň
Spolu s Brnem a Chomutovem taky v Plzni proběhla zastávka český části tour rakouských
kapel Inarcadia a Seeds of Blood. ..
(Coremusic.cz, 31.10.2011, autor: Jakub Čorňák)
První hoře a nové album!
Stálice české alternativní scény První hoře přichází se svým čtvrtým albem, které ponese
název Club Silencio. Deska vyjde 14. dubna u labelu Kontra Production. Křest proběhne hned
třikrát - 2. dubna v Brně na Staré Pekárně, 15. dubna v Divadle Pod Lampou
(NMNL.cz, 7.3.2011, autor: Kurt Teplice)
Nová kapela bývalých členů The Megan Shore...
... se jmenuje Wave Goodbye ... Kapelu si můžete poslechnout také živě v Divadle pod
lampou, kde zahrají 26. listopadu po boku britských The Departed!
(NMNL.cz, 7.9.2011, autor: xjendix)
I Don't Want To Come Back Home Tonight! Tour: Saving Joshua (SWE), Kissing The Gravestone,
Marina, Cinzana Bianca
Seveřané Saving Joshua se po pár měsících vrátili do České republiky. Sice s sebou
nepřivezli předem avizované Notimefor z Itálie, kterým na poslední chvílí klekla jejich letitá
dodávka, ale i bez nich to byla v Plzni hodně povedená akce...
(NMNL.cz, 14.3.2011, autor: Kuba)
Shogun Tokugawa, Hentai Corporation

Páteční večer patřil v Divadle Pod lampou dvěma významným českým kapelám - Hentai
Corporation a hlavně Shogun Tokugawa. Shoguni protočili členy a posty v kapele jak na Matějský,
po odchodu kytaristy Jardy Diviše a bubeníka ...
(NMNL.cz, 11.2.2011, autor: Kuba)
PLZEŇ Prvním postupovým kolem začíná ve čtvrtek 13. ledna v plzeňském Divadle pod
lampou nový ročník hudební soutěže Múza 2010, které se účastní mladí talentovaní muzikanti
nejen z Plzeňského kraje.
(Múza startuje zítra Pod lampou podevatenácté, Mladá fronta Dnes, 12.1.2011, autor: (tom))
PLZEŇ Hudební festival Múza 2010 ve čtvrtek večer udělal tečku za svým devatenáctým
ročníkem. Porota ve finále určila trojici nejúspěšnějších amatérských kapel. Finálový živý koncert
v plzeňském Divadle pod Lampou měl šest účastníků a jako vítěz z něj vzešla kapela Ubožák...
(Ubožák, Slunovratovy paprsky. Múza ocenila nejlepší kapely, Mladá fronta Dnes, 11.6.2011, autor:

(tom))

PLZEŇ V květnu vystoupili dva plzeňští horolezci Jan Trávníček a Jakub Vaněk na nepálský
vrchol Manaslu (8163 metrů). O expedici, které se zúčastnilo celkem sedm odvážlivců,
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(Horolezci budou mluvit o expedici na nepálskou horu Manaslu, Mladá fronta Dnes, 5.11.2011,)
PLZEŇ Jedna z nejlepších italských ska kapel The Offenders se v sobotu od 20 hodin
představí v plzeňském Divadle pod lampou. The Offenders jsou věrni klasickému ska s příchutí
early reggae a rocksteady...
(Italské ska ovládne Divadlo pod lampou, Mladá fronta Dnes, 7.1.2011,)
PLZEŇ Hudební klub Divadlo pod lampou na své scéně zítra přivítá legendu českého hiphopu, skupinu Peneři strýčka Homeboye. Ta od dvaceti hodin představí svoji novou desku Epilog, s
níž čeští rapeři vyrazili na turné...
(Legendární PSH zahrají Pod lampou, Mladá fronta Dnes, 28.1.2011,)
PLZEŇ Dnes dorazí do plzeňského divadla Pod lampou punkrockoví Švédi Epidemics v čele
se ženským zpěvem. Předskokanem bude plzeňská hardcore partička Barrel...
(Do Lampy dorazí švédský punkrok, Mladá fronta Dnes, 28.4.2011,)
PLZEŇ Na čtvrtek 22. září připravilo plzeňské Divadlo Pod lampou výborný koncert v
podobě desetičlenného švýcarského ansámblu s názvem Pullup Orchestra, který pouze za pomoci
dechových a bicích nástrojů osobitě kombinuje hip hop, jazz, soul a jiné žánry...
(Vyjímečná Pullup Orchestra zamíří Pod lampu, Mladá fronta Dnes, 19.9.2011,)
Koncertní propojení skupiny Sunshine a zpěváka Michala Motyčky alias NiceLand se už
pomalu stává oblíbenou tradicí domácí klubové scény. V této kombinaci, kdy NiceLand bude
předskokanem mnohem zkušenější a slavnější táborské formace Sunshine, se muzikanti představí
také ve středu v plzeňském Divadle pod lampou,...
(Sunshine přivezou desku Karmageddon, Mladá fronta Dnes, 29.11.2011, autor: (tom))
PLZEŇ I v předposledním postupovém kole hudebního festivalu Múza 2010 mohou mladí
muzikanti zasáhnout do nominací na velké či divácké finále...
(Plzeňská skupina Ocho Ríos si zahraje v dalším kole Múzy, Mladá fronta Dnes, 21.4.2011, autor:

(tom))
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PŘÍLOHA Č.3 – PROGRAMY ZA ROK 2011
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