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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:

Mgr. et. MgA. Roman Černík
Bc. Eva Herinková
Petr Vacek
Mgr. Radek Diestler
MgA. Šárka Havlíčková
Bc. Světlana Budková
Msc. Jiří Buriánek
Mgr. Vít Zahálka
Helena Matoušková

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který za společnost navenek jedná.
Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
V průběhu roku 2013 došlo k níže uvedeným změnám v řídících orgánech
společnosti:
- členovi správní rady Mgr. et. MgA. Romanu Černíkovi skončilo dne 21. ledna 2013
tříleté funkční období. Na návrh správní rady jmenoval zakladatel prostřednictvím
Rady města Plzně dne 10. 1. 2013 pana Mgr. et. MgA. Romana Černíka na další
období členem správní rady. Jeho funkční období je tříleté a končí dne 21. 1. 2016.
- členovi správní rady panu Danielovi Bártovi skončilo dne 21. ledna 2013 tříleté
funkční období. Na jeho místo navrhla správní rada společnosti paní Mgr. Šárku
Havlíčkovou. Zakladatel ji pak následně jmenoval prostřednictvím Rady města
Plzně dne 10. 1. 2013 členem správní rady na tříleté funkční období. Její funkční
období končí dne 21. 1. 2016.
- členovi dozorčí rady Msc. Jiřímu Buriánkovi skončilo dne 21. ledna 2013 tříleté
funkční období. Na doporučení správní rady společnosti jmenoval zakladatel
prostřednictvím Rady města Plzně dne 10. 1. 201 pana Msc. Jiřího Buriánka na další
období členem dozorčí rady. Jeho funkční období je tříleté a končí dne 21. 1. 2016.
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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 2013 pracovalo 7 stálých a 33 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,
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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 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 více jak dvacet let své 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 žánrech.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Činnost společnosti Divadla pod lampou v roce 2013 vycházela z tradice hudebního
klubu a plynule navazovala na činnost v letech minulých. 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.
Rok 2013 byl druhým rokem působení společnosti v programu čtyřletých grantů,
které město Plzeň vyhlásilo v roce 2011 na roky 2012 až 2015. Činnost společnosti
vycházela ze schválené žádosti o uvedený grant, jejíž součástí byl i strategický plán
činnosti na uvedené období. V uplynulém roce 2013 jsme mimo jiné tento strategický plán
rozvedli a aktualizovali. Podkladem k aktualizaci strategického plánu bylo vyhodnocení
činnosti za 1,5 roku působení společnosti v systému 4 letých grantů. Tento aktualizovaný
strategický plán činnosti byl předložen Odboru kultury Magistrátu města Plzně.
Nedílnou součástí činnosti společnosti byl v uplynulém roce foundrising, na který
klade společnost velký důraz. Společnost věnuje této oblasti značnou pozornost a
připravuje i menší projekty a žádosti o granty na realizaci těchto projektů. Pro činnost
společnosti je zásadní zajistit finanční prostředky na vlastní činnost z různých zdrojů a
společnost v uplynulém roce žádala o granty od úrovně městských obvodů přes Odbor
kultury města Plzně, Plzeňský 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“;
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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“;
ZUŠ ul. Terezie Brzkové - spolupráce při realizaci vystoupení studentů této umělecké
školy
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 zahraničních skupin nebo významných skupin z domácí klubové scény vnímáme
jako nezbytnou inspiraci či konfrontaci pro mladé začínající umělce, ale i jako aktivizační
prvek pro kulturní veřejnost. Tato vystoupení prestižních souborů zároveň zvyšují renomé
společnosti a její kredit jak v očích veřejnosti, tak i v hudební sféře.
V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou o.p.s. během tohoto
roku celkem 450 skupin z tuzemska a dalších 19ti zemí světa (Slovensko, Francie,
Německo, USA, Velká Británie, Čína, Švýcarsko, Maďarsko, Polsko, Itálie, Holandsko,
Rakousko, Belgie, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Finsko, Norsko, Makedonie, Kolumbie). V
roce 2013 vystoupilo v rámci mezinárodní kulturní výměny v Divadle pod lampou celkem
55 zahraničních souborů, což představuje cca 12% všech vystoupivších skupin. I na tomto
čísle je jasně vidět mezinárodní přesah činnosti společnosti.
Z celkového počtu skupin bylo 395 skupin začínajících (tedy cca 87%). Toto číslo
jasně ukazuje cílení programu společnosti na podporu mladé, začínající kultury, která je z
komerčního hlediska nezajímavá. Z hlediska rozvoje jak aktivní mladé generace, tak
rozvoje posluchačské veřejnosti je podpora této oblasti kultury nezbytná. Jedním z
hlavních kritérií pro uvádění skupin je jejich význam pro region západních Čech.
V rámci hudebních produkcí byly realizovány projekty Múza, Veřejná zkušebna,
Barvy hudby a celé řada samostatných vystoupení. Při výběru prezentovaných hudebních
souborů patří k hlavním kritériím jejich vlastní autorská tvorba. Tímto se naše společnost
snaží podporovat rozvoj uměleckého potenciálu u mladé generace.
Společnost se ve své činnosti 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 z našeho regionu do jejich programu.
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Následující přehled je výčtem významných akcí, které obecně prospěšná společnost
uspořádala v průběhu roku 2013 a zároveň ukazuje šíři programového záběru:
Jedna z prvních akcí roku 2013 byl koncert legendární alternativní punkové ženské
skupiny ZUBY NEHTY. Tato skupina, jejíž kořeny sahají až do roku 1981, se do Plzně
vrátila po mnoha letech a ukázala, že neztratila nic ze své síly. Potvrzovaly to i nadšené
reakce publika.
V lednu již tradičně naplno odstartovala soutěž Múza jednotlivými postupovými
koly. Průběh soutěže je podrobněji popsán na jiném místě této výroční zprávy.
Projekt „Barvy hudby“ zahájil v roce 2013 koncert české přední alternativní
formace UŽ JSME DOMA, která s úspěchem vystupuje nejen v České Republice, ale
koncertuje prakticky po celém světě. Mezi její největší úspěchy patří i společné koncerty
s legendou světové alternativy, skupinou THE RESIDENTS.
Jako další prvek dramaturgie společnosti Divadlo pod lampou lze uvést vystoupení
holandské skupiny 3nd FLOOR MAGIC. Skupina vytváří velmi osobitý mix reggae, hip hopu,
funky, blues, ska a jazzu a patří k nastupujícím hvězdám holandské klubové scény. Do
Čech zavítala vůbec poprvé a svoji pověst zde jednoznačně potvrdila. Po jejím boku se
také představila domažlická formace MILLION DOLLARS.
Šíři programové nabídky ukazuje například koncert žákovských kapel pořádaný ve
spolupráci se Základní uměleckou školou v ulici Terezie Brzkové, který se uskutečnil na
konci ledna. V rámci tohoto večera vystoupila například skupina KÁNON a její hosté. V
rámci večera dostali prostor k prezentaci i jednotliví žáci různých hudebních nástrojů. Pro
mnohé z nich to bylo vůbec první veřejné vystoupení a prezentace na profesionálním
hudebním podiu. Všichni vystupující jsou žáci nebo absolventi výše zmíněné umělecké
školy.
Kromě výše uvedených koncertů se v průběhu ledna v programu společnosti
objevilo vystoupení několika mladých regionálních skupin a dalších souborů jak z Čech,
tak i ze zahraničí.
Výše nastíněné programové schéma společnost rozvíjela ve své činnosti v průběhu
celého roku 2013.
V programu činnosti společnosti se pak po celý rok pravidelně objevovaly večery
věnované dílčím projektům, jako jsou např. „Barvy hudby“. Pod hlavičkou tohoto projektu
se jako první v roce 2013 představila již zmíněná skupina Už jsme doma. 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 českých formací SUPER TUZEX BROS (CZ) či ██████ (CZ). Obě
tyto skupiny mají své kořeny v plzeňské klubové scéně a patří rozhodně k progresivním
skupinám v rámci celé české scény. Obzvlášť skupina ██████ je zajímavá nejen svým
jménem, ale i svou tvorbou a začíná se poměrně výrazně prosazovat i na evropské scéně.
Pod hlavičkou projektu „Barvy hudby“ jsme také představili v české premiéře
finskou skupinu ELÄKELÄISET na jejím jediném exkluzivním českém koncertě. Eläkeläiset
jsou typickým představitelem tradičního finského stylu „humppa“, který v sobě kombinuje
lidovou hudbu, velmi rychlý jazz a foxtrot spolu s punkovou dravostí. Do Čech zavítala
vůbec poprvé a to v rámci svého tour ke dvaceti letům své existence.
Dalším vystupujícím v tomto projektu byla skupina ORCHESTRE INTERNATIONAL DU
VETEX. Skupinu tvoří muzikanti z Belgie, Francie a Balkánu a sestava proměnlivě čítá od
12 do 17 členů (v Plzni vystoupilo 13 členů). Skupina pravidelně vystupuje se svojí
zběsilou balkánskou dechovkou obohacenou prvky latiny a afrobeatu. S velkým ohlasem
vystupuje po celé Evropě jak v klubech, tak na velkých festivalech.
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Pod hlavičkou tohoto projektu dále vystoupily ještě skupiny TRIBAZIK (UK, produkce
Jaz Coleman, Killing Joke), DŸSE (D), BOHEMIAN BETYARS (H) a další.
Tradiční a významnou součástí programu Divadla pod lampou byl i oficiální
doprovodný program regionální části filmového festivalu „Jeden svět“. Filmový festival je
zaměřen na filmy s tématikou lidských práv a naše společnost každoročně spolupracuje na
uvedení jeho regionální části ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni.
V uplynulém roce v rámci programu byly uvedeny filmové projekce, které byly doplněny
hudebním doprovodným programem a diskusemi. V rámci tohoto doprovodného programu
vystoupily skupiny NANO, PRVNÍ HOŘE, LARSEN (IT), LITTLE ANNIE (USA), WHAT’S YOUR
FAVORITE NUMBER?.
Se společností Člověk v tísni, o.p.s. jsme mimo festival Jeden svět spolupracovali i
na další akci, která se konala u příležitosti konání FÓRA 2000. Při této akci byl promítnut
film „Amazing Azerbaijan“ a hostem večera byla i azerbajdžánská novinářka Khadija
Ismayilova.
Mimo výše uvedené projekty a samostatné koncerty společnost uspořádala řadu
dalších zajímavých hudebních vystoupení.
Zcela výjimečnou nejen hudební událostí byl SONGFEST.cz 2013 – Vítání roku hada.
Tento festival pořádá čínská zpěvačka Feng-yün Song, která dlouhodobě žije v ČR.
Festival se v Plzni konal poprvé a o to větší radost jsme měli, že se festival podařilo
uspořádat právě v Divadle pod lampou. Program festivalu se snaží transformovat
symboliku tradiční oslavy vítání čínského nového roku do dnešních aktuálních témat a
kloubí se v něm tradiční čínská hudba, world music, tanec a další. Program festivalu měl
dvě části. Zahájení festivalu obstaral odpoledne doprovodný program v rámci kterého se
uskutečnily tvůrčí dílny pro děti, taneční workshop, ukázka školy bojového umění, ukázky
etnických kultur atd. Na odpolední program plynule navázala hlavní část festivalu, kterou
provázel pan Jaroslav Dušek. V programu se vedle sebe vystřídali jak umělci z ČR tak i
z Číny a program byl u publika přijat s velkým úspěchem.
Již podruhé se také konal v Divadle pod lampou benefiční koncert pro zvířata
v nouzi.
Po delší době se na podiu DPL objevila stálice české klubové scény skupina
SUNSHINE v rámci svého „Back to the Roots Tour“. Sunshine již dlouhou dobu patří k tomu
nejlepšímu co česká klubová scéna nabízí.
V dubnu vystoupila na podiu Divadla pod lampou legendární česká alternativní
skupina PSÍ VOJÁCI, která se po několikaleté odmlce vrátila na podia. V den koncertu
nikoho nenapadlo, že se jedná o bohužel poslední vystoupení této formace v Plzni. Dva
měsíce po koncertě zemřel po těžké nemoci Filip Topol, hlavní postava skupiny a kultovní
osobnost celé české alternativy.
Ukázkou spolupráce naší společnosti s dalšími subjekty bylo vystoupení bosenské
skupiny DUBIOZA KOLEKTIV. Koncert jsme připravili společně s festivalem ROCK FOR
PEOPLE. Dubioza Kolektiv kombinuje rock, hip hop a balkan a ve svém žánru patří
k nejvýraznějším evropským skupinám současnosti.
Na jaře se na podiu Divadla pod lampou odehrálo premiérové vystoupení nové
plzeňské skupiny Kníry, kterou založilo několik bývalých členů plzeňské ska legendy
Tleskač. Nová skupina však opustila vody ska a hraje moustache rock’n’roll a je rozhodně
příslibem pro plzeňskou scénu do budoucna.
Na podzim jsme stáli u jednoho významného comebacku nejen plzeňské scény. Na
koncertní podia se po více jak deseti letech vrátila plzeňská kultovní skupina POŽÁR
MLÝNA. Tato crazy punková skupina ve své době patřila k absolutní špičce české klubové
scény. Na koncertní pódia se vrátila na pouze omezený počet vystoupení v rámci
vzpomínkového tour u příležitosti 25 let od svého založení.
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Z dalších zajímavých vystoupení, která se v průběhu roku 2013 odehrála v Divadle
pod lampou, bych zde zmínil např. vystoupení špičky české crossoverové scény skupiny
COCOTTE MINUTE, české nejlepší taneční skupiny SKYLINE či progresivní shoegaze
formace MANON MUERT, která si začíná získávat velký respekt na české klubové scéně.
Dále za zmínku stojí i premiérové plzeňské vystoupení švédské tvrdé skupiny DR.
LIVING DEAD, kterou doprovázela česká legenda LAHAR či vystoupení české progresívní
skupiny HENTAI CORPORATION. Tato nezaměnitelná skupina patří k nejvýraznějším tvářím
české klubové scény posledních let.
Výsledkem dlouhodobé spolupráce s dalšími neziskovými subjekty na území Plzně
byl například večer pod názvem „Mladá Muzika“, který jsme již po několikáté realizovali
ve spolupráci s hudebním kroužkem 15. ZŠ v Plzni. V rámci večera se představily mladé
skupiny, které se představily s vlastní autorskou tvorbu. Skupiny tvoří žáci hudebního
kroužku školy.
Dalším podobným programem je dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením
Cigistock. V roce 2013 se v průběhu roku uskutečnily dva večery pod hlavičkou
„CIGISTOCK POD LAMPOU“ a na těchto večerech se představily různé mladé skupiny
z Plzně a okolí jako například NO WAY či PSÍ OČI.
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 2013
10 postupových kol a přihlásilo se do ní celkem 60 mladých hudebních souborů s vlastní
autorskou tvorbou. Absolutním vítězem tohoto ročníku soutěže se stala skupina WHAT’S
YOUR FAVORITE NUMBER?.
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 2013 pokračovala v realizaci projektu 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
či české 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
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skupin. V uplynulém roce 2013 se pod hlavičkou tohoto projektu uskutečnilo celkem 10
večerů a představilo se v jejich průběhu celkem 14 hudebních skupin.
Kromě hudebních produkcí jsou v programu společnosti zastoupeny i nejrůznější
nehudební produkce:
Travelling
Stálicí v programu Divadla pod lampou je již řadu 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 plzeňského horolezce na vrchol
nejobávanější osmitisícové hory světa Annapurny, který se uskutečnil v roce 2012.
Filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech „JEDEN SVĚT“
V roce 2013 bylo Divadlo pod lampou již tradičně oficiálním projekčním místem
regionální části festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“. Filmové
projekce byly doplněny ještě debatami a doprovodným hudebním programem, který
navazoval na téma uváděných filmů. Realizace festivalu probíhala jako každoročně ve
spolupráci s obecně prospěšnou společností „Člověk v tísni“
V přehledu nejsou zdaleka vyjmenována všechna představení a programy, které
společnost Divadlo pod lampou v roce 2013 uspořádala. Detailní program
Divadla pod lampou najdete na www.podlampou.cz v sekci archiv.
Statistiky jednotlivých aktivit
V průběhu roku jsme zrealizovali celkem 180 kulturních produkcí v těchto poměrech:
• 158 koncertních, hudebních a jiných představení
• 22 filmových projekcí
Některé koncerty a filmové projekce byly spojeny s prezentací konkrétní instituce,
projektu atd…
Návštěvnost

Návštěvnost- platící
Počet akcí
Vstupné
Průměr. Cena
vstupenky

2011

2012

2013

11823

11254

12251

162

174

180

1.061.980,00

1.064.618,00

1.265.158,00

89

95

103
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Údaje o hlavních cílových skupinách
Hlavními cílovými skupinami, které využívají služeb společnosti, jsou studenti,
mladí lidé a střední generace 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 výjimkou, 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 2013
I. Rozvaha společnosti
v tis.Kč
A.Dlouhodobý majetek celkem
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku majetku
celkem
A.IV.7.Oprávky k samost.movit.věcem souborům mov.věcí
B.Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.I.7.Zboží na skladě
B.II.Pohledávky celkem
B.II.1.Odběratelé
B.II.4.Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5.Ostatní pohledávky
B.II.10.Daň z přidané hodnoty
B.III.Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1.Pokladna
Pokladna
B.III.2.Ceniny
Ceniny
B.III.3.Účty v bankách
B.IV.Jiná aktiva celkem
B.IV.1.Náklady příštích období

Stav k 1.1.2013
324
1120
1120
-796
-796
1931
149
149
404
44
335
22
3
1365
131
8
1226
13
13

Stav k 31.12.2013
382
1367
1367
-985
-985
1923
187
187
416
35
330
51
0
1309
73
2
1234
11
11

AKTIVA CELKEM

2255

2305

A.Vlastní zdroje celkem
A.I.Jmění celkem
A.I.2 Fondy
A.II.Výsledek hospodaření celkem
A.II.1.Účet výsledku hospodaření

1256
1044
1044
212
0

1297
1256
1256
41
0

A.II.2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
A.II.3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.Cizí zdroje celkem
B.III.Krátkodobé závazky celkem
B.III.1.Dodavatelé
B.III.3.Přijaté zálohy
B.III.4.Ostatní závazky
B.III.5.Zaměstnanci
B.III.6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
B.III.7.Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejnému
zdrav. poj.
B.III.9.Ostatní přímé daně
B.III.10.Daň z přidané hodnoty
B.III.22. Dohadné účty pasívní
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1.Výdaje příštích období
B.IV.2.Výnosy příštích období

67
145
999
844
61
12
2
125
83

41
0
1008
833
78
0
2
172
82

136
46
57
322
155
134
21

142
51
7
299
175
134
41

PASIVA CELKEM

2255

2305
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II. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 2013 v tis. Kč

A.

A. Náklady

A.I.

A.I. Spotřebované nákupy celkem

A.II.

A.III.

A.IV.

68

240

A.I.4.

Prodané zboží

404
-

222
1070

626
1070

1504

124

1628
45

A. II. Služby celkem
A.II.5.

Opravy a udržování

29

16

A.II.6.

Cestovné

6

-

A.II.7.

Náklady na reprezentaci

A.II.8.

Ostatní služby

A. III. Osobní náklady celkem

6

-

-

-

1469

108

1577

2028

897

2925

A.III.9.

Mzdové náklady

1578

710

2288

A.III.10.

Zákonné sociální pojištění

450

187

637

A.III.13

Ostatní sociální náklady

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.
A.VI.25.
majetku
Náklady celkem

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.I.2.

Tržby z prodeje služeb

B.I.3.

Tržby za prodané zboží

B. IV. Ostatní výnosy celkem

-

-

-

6

1

7

6

1

7

22

9

31

22

9

31

180

8

188

180
4316

8
2399

188
6715

1295

2552

3847

1295

582

1877

-

1970

1970

9

-

9

B.IV.15.

Úroky

9

-

9

B.IV.18.

Jiné ostatní výnosy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2900

-

2900

2900

-

2900

4204

2552

6756

-112

153

41

-

-

-

-112

153

41

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.

1936

172

B. Výnosy

B.VII.

Celkem

1360

Spotřeba energie

B.I.

B.VI.

činnost

576

Spotřeba materiálu

B.

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

Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je přílohou této výroční
zprávy.
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III. Výrok auditora
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IV. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za rok 2013 v tis. Kč

Jednotlivě

Celkem
1365 tis.

Stav peněžních prostředků na začátku roku

41 tis.

Hospodářský výsledek po zdanění

211 tis.

Úpravy o nepeněžní operace
oprávky běžného roku ke stálým aktivům

189 tis.
22 tis.

změna zůstatků časového rozlišení
Změna stavu běžných aktiv

-

61 tis.

-15 tis.

změna stavu pohledávek

-8 tis.

změna stavu závazků

-38 tis.

změna stavu zásob

-

Investiční činnost
hmotný investiční majetek

247 tis.

-247tis.
0

Finanční činnost
0

Změna stavu jmění

1 309 tis.

Stav peněžních prostředků na konci roku
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V. Členění nákladů dle jednotlivých druhů činností
Členění nákladů společnosti na obecně prospěšné služby, doplňkovou a
správní činnost
Obecně
prospěšná
činnost

Doplňková
činnost

Správní
činnost

4.223.756,76

2.428.480,77

62.245,48

564.735,89
172.489,30
0,00
374.246,59

1.389.055,55
67.838,11
1.069.545,11
251.672,33

0,00
0,00
0,00
0,00

1.496.445,37

123.539,22

7.309,48

a) Ozvučení, osvětlení
b) honoráře
c) propagace
d) spoje
e) náklady na repre
f) informační služby

167.270,00
922.467,00
105.440,68
906,00
9.011,00
23.541,56

0,00
0,00
13.388,00
204,00
0,00
11.709,79

0,00
0,00
1.266,41
0,00
0,00
4.993,07

g) provozní služby
h) autorské poplatky
i) audit, školení
j) opravy a udržování
k) stravování
l) cestovné

103.753,61

55.589,87

0,00

35.250,00
33.904,50
28.878,12
47.600,00
6.171,00

1.166,90
1.709,06
15.771,60
24.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00

12.251,90

0,00

0,00

1.975.927,00

897.455,00

51.093,00

266.676,00

163.810,00

0,00

1.272.895,00
432.792,00
3.564,00

546.347,00
185.768,00
1.530,00

38.047,00
12.969,00
107,00

180.695,00

8.151,00

0,00

180.695,00

8.151,00

0,00

23.953,50
2.264,50
21.689,00
63

10.280,00
985,00
9.295,00
36

3.843,00
3.843,00
0,00
1

Divadlo pod lampou, o.p.s.
NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
z toho :a) materiálové náklady
b) nákup zboží
c) spotřeba energie
Služby

m)produkce
Osobní náklady
z toho : a) ostatní osobní náklady
b) mzdové náklady
c) zákonná pojištění
d) jiné sociální nákl.

Odpisy
a) DDHM, DDNM
Ostatní náklady
a) bankovní poplatky,
b) pojištění majetku
% celkových nákladů
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VI. Pohledávky a závazky společnosti
Společnost měla k 31. 12. 2013 krátkodobé pohledávky ve výši 415.731,90 Kč
Struktura pohledávek:
− neuhrazené faktury
34.426,90 Kč
− poskytnuté zálohy na služby
329.620,00 Kč
− ostatní pohledávky
51.685,00 Kč
Závazky
Společnost neměla k 31. 12. 2013 žádné dlouhodobé závazky.
Společnost měla k 31. 12. 2013 krátkodobé závazky ve výši
832.416,17
Kč
Struktura krátkodobých závazků:
- závazky vůči dodavatelům
- přijaté zálohy
- závazky vůči zaměstnancům:
- závazky vůči OSSZ, ZP
- závazky vůči FÚ
- závazky dohadné účty pasivní
- závazky ostatní

77.858,78 Kč
0,00 Kč
253.719,00 Kč
142.472,00 Kč
57.654,11 Kč
299.062,28 Kč
1.650,00 Kč

VII. Majetek společnosti
Společnost vlastnila k 31. 12. 2013 majetek v celkové výši 1 366 982,70 Kč. Majetek
společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 1 tis. Kč a hmotný majetek.
Struktura hmotného
majetku

Počáteční stav
k 1. 1. 2013

Přírůstky
2013

Úbytky
2013

Zůstatek
k 31. 12. 2013

STROJE A ZAŘÍZENÍ

926.250,70

247.000,00

0

1.173.250,70

INVENTÁŘ

193.732,00

0

0

193.732,00

1.119.982,70

0

0

1.366.982,70

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
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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 komentář
A.

Příjmy společnosti

Celkové příjmy ve výši 6.756.006,09 byly v roce 2013 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.
-

tržby ze vstupného, vlastní projekty

1.304.390,16 Kč

II. Výnosy z cizích zdrojů
Výnosy z cizích zdrojů DPL v celkové výši 2.900.000 Kč byly tvořeny dotacemi ze Statutárního
města Plzeň, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury
1)

dotace

2.900.000,00 Kč

III. Příjmy z doplňkové činnosti
Příjmy z doplňkové činnosti před zdaněním ve výši 2.551.615,93 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 2013 tvořily 6.714.483,01 Kč – podrobné
členění jednotlivých položek viz tabulka str. č. 16
Spotřeba materiálu a neskladovatelných dodávek
a)

Spotřebované nákupy obsahují náklady na nákup spotřebního materiálu
např. kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy, nákup drobného majetku
apod.
b)
Spotřeba energií – voda, teplo a teplá užitková voda, plyn, elektrická energie
c)
Prodej zboží v hostinské činnosti, která je doplňkovou službou v organizaci.
2.
a)
způsobem

Služby
Ozvučení a osvětlení jednotlivých akcí, zajišťované především dodavatelským
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b)
Honoráře jednotlivým umělcům nebo fakturované honoráře agenturami, které
zastupují jak české, tak i zahraniční umělce. Náklady odpovídají počtu odehraných představení.
c)
Náklady jsou tvořeny výdaji 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 jejich výlep apod.
d)

Poštovné služby

e)
Náklady na reprezentaci, občerstvení umělců - náklady jsou tvořeny v převážné
výši výdaji na catering umělců
f)

Náklady na telekomunikační a internetové služby

g)
Provozní služby jsou tvořeny náklady za veškeré služby týkající se vlastního
provozu např. praní prádla, sanitace, koeficienty DPH
h)

Náklady za jednotlivé umělecké soubory – poplatky OSA, Integram apod.

i)Auditorské služby a školení - v položce jsou zahrnuty náklady na služby
zaměstnanců

auditora a školení

j)
Opravy a udržování - položka obsahuje náklady na údržbu, opravy a revize zařízení
a strojů a náklady na běžnou údržbu prostor divadla (malířské, instalatérské, truhlářské,
zámečnické služby atd.).
k)

Stravování zaměstnanců

l)

Cestovné zaměstnanců

3.

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.

4.

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 dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a
dále odpisy drobného majetku.
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5.

Ostatní náklady, poplatky
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
Z pohledu obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou lze rok 2013 považovat
za úspěšný. Byl to druhý rok působení společnosti v systému čtyřletých grantů, což se
pozitivně odráží na chodu společnosti. Tím, že společnost má zajištěnou část finančních
prostředků na vlastní provoz, může se společnost více a lépe věnovat vlastním dramaturgii
a také plánování rozvoje s výhledem na delší dobu než je jeden rok. Tato skutečnost se
pozitivně odrazila na zkvalitnění přípravy a rozšíření dramaturgického záběru činnosti
společnosti. Do programu se nám podařilo začlenit několik výjimečných vystoupení, která
by bez působení ve čtyřletých grantech nebylo možné realizovat. Vytváří se tím kvalitní
stabilní zázemí, které umožňuje další rozvoj společnosti.
Jeden z aspektů působení v systému čtyřletých grantů je také to, že společnost byla
nucena aktualizovat strategický plán činnosti, který byl součástí žádosti o čtyřletý grant.
Zpracování takového materiálu s sebou nese samozřejmě zhodnocení dosavadní činnosti a
ujasnění si směru, kam by se společnost měla dále rozvíjet, aby i v následujících letech
plnila účel svého založení.
Důkladnější dramaturgická práce a také hledání nových cest v marketingu se
společnosti podařilo v loňském roce mírně navýšit počet realizovaných programů, ale také
jsme dosáhli nárůstu návštěvnosti. To vše hovoří o vyvážené dramaturgii a atraktivitě
nabízených programů. Velmi si ceníme věrnosti našich návštěvníků, kteří i přes nepříznivé
ekonomické podmínky, jsou ochotni utratit svoje finanční prostředky a svůj čas za naše
programy. Je to pro nás velká satisfakce za vynaloženou práci a velmi si toho ceníme.
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 Statutárnímu městu Plzni za dlouhodobou podporu okrajové
kultury na svém území.
V Plzni, dne 28. 5. 2014
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 2013
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

Rockmag.cz
Coremusic.cz
NMNL.cz
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PŘÍLOHA Č.2 – MÉDIA MONITORING (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU)
pozn.: výběr z článků

ŘÍSKÝ, Milan
Soutěž Múza odstartuje jednadvacátý ročník / Milan Říský. -- In: Plzeňský
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 5 (07.01.2013), s. 8
MÍKOVÁ, Marka, 1959Zuby nehty : ještě, že se zachovala naše kronika, jinak by zapadlo mnoho
historek / Marka Míková ; připravil Hana Josefová. -- In: Plzeňský deník.
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 6 (08.012013), s. 8
(LR)
Positive Mind představí nové složení / (lr). -- In: Plzeňský kulturní
přehled Kultura. -- (14.01.2013), s. 5
VAINDL, Ladislav
Bubeníci slavili ve sci-fi uniformách : kapela Muerta Mente předvedla na
koncertě ke svým desátým narozeninám energickou show / Ladislav Vaindl. -In: 5+2 dny. -- Roč. 1, č. 4 (24.01.2013), s. 12
ŘÍSKÝ, Milan
Karlovarští Holden vyhráli v Plzni základní kolo soutěže Múza / Milan Říský. -- In: Plzeňský
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 38
(14.02.2013), s. 8
MAREK, Lukáš
Search and Destroy mají první nahrávky a vyrazili na turné / Lukáš Marek.
-- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč.
24, č. 42 (17.02.2013), s. B/5
ŘÍSKÝ, Milan
V Divadle pod lampou zahrají Super Tuzex Bros / Milan Říský. -- In:
Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (14.02.2013), s. 4
ŘÍSKÝ, Milan
Sunshine se vrací ke kořenům : a do Lampy / Milan Říský. -- In: Plzeňský
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 55 (06.03.2013), s. 10
(BAN, tom)
Chlapský rock´n´roll Kníry zazní poprvé zítra v Lampě / (ban, tom). -- In:
Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 79
(04.04.2013), s. B/4
CHOCHOLE, Tomáš, 1975Finále Múzy ovládli What's Your Favourite Number? / Tomáš Chochole. -- In:
Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24,
č. 144 (21.06.2013), s. B/3
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ŘÍSKÝ, Milan
Múza má za sebou finálové kolo / Milan Říský. -- In: Plzeňský deník. -ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 139 (15.06.2013), s. 8
ŘÍSKÝ, Milan
Pod lampou se střídají žánry : plzeňský klub Divadlo pod lampou po
prázdninové přestávce v září znovu otevírá / Milan Říský. -- In: Plzeňský
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 193 (20.08.2013), s. 3
CISLER, Miroslav, 1968Míra "Prasopes" Cisler: Desku pokřtí Hollweg / Miroslav Cisler ; připravil
Říský, Milan. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 255
(02.11.2013), s. 4
DAVÍDEK, Jan
Interitus zve na oslavy dvacátých narozenin : plzeňská gothic metalová
kapela koncertuje v pátek 8. listopadu / Hana Josefová ; připravil Hana
Josefová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 257
(05.11.2013), s. 8
(LM)
Kníry představí Pod lampou nové album, za kmotra jde Ryan Hollweg / (lm).
-- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -Roč. 24, č. 277 (28.11.2013), s. B/4
(TOM)
Ocho Ríos pokřtí zítra večer desku nazvanou Mi Ritmo / (tom). -- In: Mladá
fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 283
(05.12.2013), s. B/4
(TOM)
Múza 2014: Mladí muzikanti si odnesou atraktivní ceny / (tom). -- In: Mladá
fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 286
(09.12.2013), s. B/4
(ŘÍM)
Múza hledá talenty / (řím). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -(29.11.2013), s. 4
ŘÍSKÝ, Milan
Do Múzy se muzikanti mohou přihlašovat ještě týden /Milan Říský. -- In:
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 284 (06.12.2013), s. 8
DIVADLO
Divadlo pod lampou ; Eläkeläiset. -- In: Žurnál. -- Roč. 7, č. 4
(02.04.2013), s. 20
DIVADLO
Divadlo pod lampou : Dyse, Argonaut, Zkouška sirén. -- In: Žurnál. -- Roč.
7, č. 9 (02.09.2013), s. 32
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LEGENDÁRNÍ
Legendární Požár mlýna uchvátil plzeňskou lampu. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3,
č. 6 (14.02.2013), s. 4
CHOCHOLE, Tomáš, 1975Plzeňská Múza otevírá soutěžní pódium dalším muzikantům / Tomáš Chochole.
-- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- Roč. 24, č. 242
(17.10.2013), s. B/4
(LM)
Cocotte Minute zahrají dnes Pod lampou / (lm). -- In: Mladá fronta Dnes.
Kraj Plzeňský Dnes. -- Roč. 24, č. 79 (04.04.2013), s. B/4
(JIS)
Finští Eläkeläiset zahrají v Lampě / (jis). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj
Plzeňský Dnes. -- Roč. 24, č. 93 (20.04.2013), s. B/2
CHOCHOLE, Tomáš, 1975Hudební klání Múza bude mít dnes první vítěze / Tomáš Chochole. -- In:
Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24,
č. 136 (12.06.2013), s. B/2
ŘÍSKÝ, Milan
Knír v duši / Milan Říský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -Roč. 22, č. 277 (08.11.2013), s. 8
ŘÍSKÝ, Milan
Cocotte Minute pod lampou / Milan Říský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN
1210-5139. -- Roč. 22, č. 82 (08.04.2013), s. 8
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PŘÍLOHA Č.3 – PROGRAMY ZA ROK 2013
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