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NOVÝ HORIZONT spol. s r. o.
Národní 116/20,
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40767329
Společnost s ručením
omezeným
9. července 1991

Multimediální prostor klubu Rock Café byl založen
v roce 1990 sdružením hudebníků. Jeho hlavní
činností je pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
Klub je situován na Národní č. 20, v Praze 1
a celková plocha, kterou má k dispozici, činí cca
1 100 m2, z toho jsou však jen cca 2/3 kulturně
využitelné plochy. Zbytek je zázemí, kde je
umístěna strojovna vzduchotechniky, sklep, sklad
rekvizit, chodby, nevětrané prostory bez oken
apod.).
Do klubu se vchází přímo z ulice Národní č. 20.
Klub se skládá z těchto částí:
• hudební sál
• divadelní a kino sál
• galerie
• chill out
• boutique s předprodejem vstupenek
• malá část je určena pro posezení s internetem
• bar – kde se podávají výhradně nápoje
Provozovatelem klubu Rock Café je společnost
Nový horizont s r. o., jednateli a současně majiteli
jsou Ing. Michael Pánek a Pavel Svoboda.
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Rok 2015 byl ve znamení prvního roku dvouletého projektu
„ROCK CAFÉ – OTEVŘENÉ A INSPIRUJÍCÍ“, na jehož realizaci jsme
obdrželi finanční podporu od MHMP.
Projekt „Rock Café – otevřené a inspirující 2015–
2016“ si kladl za cíl přivést do klubu především
mladé lidi a zde na ně působit progresivní
hudbou, moderním divadlem a vůbec komplexním
kulturním programem. Chtěli jsme tak mladé lidi
vést k utváření si vlastního názoru, k toleranci
a k zájmu o kulturu. Zároveň jsme se snažili pro
naše návštěvníky vytvořit příjemné a pozitivní
prostředí, kde se mohli cítit sebevědomě, a kde
jim byl dán prostor k realizaci vlastních projektů
a myšlenek. Skrze poznávání nejrůznějších kultur
a směrů jsme se jim snažili nabídnout možnost najít
a poznat sama sebe. Zároveň jsme i nadále usilovali
být prostorem, který je na pražské kulturní scéně
vnímán jako místo otevřené především mladým
umělcům, místem, kde se mohou díky kvalitnímu
vybavení a produkčnímu zázemí svobodně
a kreativně realizovat.

Zároveň klub pořádal vystoupení renomovaných
umělců, kteří mohou mladým sloužit jako vzor.
Toto cílení na mladého diváka i vystupujícího bylo
jasně čitelné ve všech aktivitách klubu – hudba,
divadlo, výstavy, projekce. Rock Café také pravidelně
pořádalo akce nejrůznějších občanských sdružení.
Jak už bylo výše zmíněno, program byl také často
zaměřen na menšiny. Pořádali jsme koncerty
etnických kapel, spolupracovali s divadelními spolky,
které podporují sociálně vyloučené osoby. Rock
Café také organizovalo mnoho benefičních akcí
a festivalů.

Cílem projektu bylo nabídnout široký a kvalitní
kulturní program z oblasti „performing arts“. Hlavní
důraz byl kladen na mladé lidi a jejich zájmy. Projekt
dával mnoho příležitostí mladým a začínajícím
umělcům, ale i menšinám, aby se zapojili do
kulturního dění našeho města a sami jej tvořili.
Skrze pořádání například exkluzivních koncertů
významných zahraničních kapel se dojista zvýšil
zájem o Prahu i jako o turistickou destinaci. Zároveň
pak projekt sloužil jako inspirace pro mladé umělce,
na které byl zaměřen především, a kterým klub
poskytoval příležitost pracovat v profesionálním
prostředí a tím se zdokonalovat.

Projekt „Rock Café – otevřené a inspirující
2015–2016“, byl založený na kvalitním hudebním
programu, složeným z renomovaných kapel z Čech
i ze zahraničí, který doplňovala mladá originální
tvorba začínajících umělců. Rock Café rovněž
fungovalo často jako inkubátor pro ty nejnadanější
mladé umělce a také jako místo setkání s jejich
idoly.

Vzhledem k různorodosti, počtu a kvalitě
uspořádaných kulturních pořadů a oblibě klubu Rock
Café mezi mladými lidmi se dá s určitostí říci, že
se nám náš záměr prostřednictvím projektu v roce
2015 podařilo naplnit.

Spolupráce s uměleckými školami, pořádání
workshopu a benefičních akcí, představení pro školy,
podpora při vzniku celé řady zajímavých divadelních
počinů, doplněno o výstavy, promítání a diskuse

a celková žánrová různorodost, udělalo v roce 2015
z klubu Rock Café skutečně multikulturní a ojedinělý
prostor v Praze.
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I v loňském roce fungovalo poměrně nové
prodejní místo s názvem Rock Café boutique,
kde návštěvníkům nabízíme možnost předem
získat vstupenky na akce konané v našem klubu
a zároveň také lístky ze sítě Tickestream. Rovněž
zde návštěvníci mohou zakoupit zajímavé oděvy
a doplňky od mladých módních návrhářů, čímž
se snažíme rozšiřovat podporu vůči mladým,
kreativním lidem.
V loňském roce jsme v rámci projektu „Rock Café
– otevřené a inspirující 2015–2016“ uvedli na 323
pořadů pro veřejnost na vlastní scéně, z toho 235
ve vlastní produkci. Realizovali jsme na 26 premiér/
vernisáží, uvedli 12 výstav a to vše při zachování
návštěvnosti nad 70 %. Když ještě připočteme 167
dj vystoupení, pak by celkové číslo pořadů pro
veřejnost stouplo na úctyhodných 490 pořadů pro
veřejnost.
Největší prostor při tvorbě programu klubu Rock
Café je poskytován především mladým, začínajícím
hudebníkům, hercům, divadelním autorům,
režisérům a vystavovatelům a nově pak i mladým
návrhářům. Vše je pak vhodně doplněno známějšími
českými a zahraničními umělci, čímž prostor Rock
Café nabývá nezbytný kredit.
V oblasti hudby jde v průměru o 20 koncertních
vystoupení měsíčně, v rámci kterých se u nás
v loňském roce představilo na více než 500
hudebních umělců. Přičemž více než polovina
koncertních vystoupení je věnována mladým,
talentovaným umělcům, kteří se mohou představit
například v rámci projektů „Free Zone“, nebo „Rock
Café Contest“ a „Open Mike“. Tyto koncerty pak byly
vhodně doplněny vystoupeními předních českých
a zahraničních kapel. To vše za využití kvalitního
hudebního sálu s vynikající akustikou a neustále se
zlepšujícím zázemím pro umělce.
Vzhledem k dlouhodobé úspěšnosti projektu „Free
Zone“ a poměrně značnému zájmu jak ze strany
vystupujících, tak diváků, jsme během loňského
roku rozšířili pravidelné úterky i o nepravidelné
středeční večery. Díky tomu jsme schopni ještě

více podpořit mladé podhoubí české hudební scény
a publiku představit celou řadu zajímavých umělců,
kteří by jinak neměli šanci vstoupit u veřejnosti
v povědomí. Ani na jeden den v rámci tohoto projektu
se pak nevybíralo vstupné, veškeré náklady na
vystoupení byly plně hrazeny klubem. I díky tomu
jsou tyto večery jednou z nejnavštěvovanějších
a nejúspěšnějších hudebních produkcí klubu Rock
Café.
Rovněž velice úspěšný byl v loňském roce projekt
„Open Mike“ – příležitost pro každého zazpívat
si jednu písničku a pro kapelu dvě. Repertoárem
může být i báseň, scénka, komediální výstup,
balet, anebo třeba chvíle ticha. Kořeny a zároveň
inspirací pro vznik této netradiční, avšak mezi
umělci a návštěvníky populární „show“, byly
večery v legendárním klubu Folk City v newyorské
Greenwich Village. I v tomto případě držíme cenu
vstupného na nízké úrovni, respektive vstupné na
Open Mike je zcela zdarma.
Další možností pro mladé a začínající umělce
představit se širokému publiku v jednom
z nejuznávanějších klubů v Čechách je soutěž
„Rock Café Contest“. Soutěžní klání mladých kapel
se uskutečnilo ve čtyřech základních kolech.
Účastnily se ho vždy 3 hudební skupiny, které
skrze hlasy diváků soutěží o postup do dalšího
kola a samozřejmě diváckou přízeň. Jednotliví
vítězové postupují do Velkého finále, které se koná
jednou za rok a účastní se ho 4 nejúspěšnějsí
kapely. V každém kole jsou jednotlivé kapely
odměňovány partnery soutěže, kteří věnují věcné
ceny (např. slevy v obchodech pro muzikanty,
slevy na vytvoření kvalitního hudebního alba atd.),
nezanedbatelná je i finanční částka pro vítěze ve
výši 10.000,- Kč, kterou již čtvrtým rokem poskytuje
klub samotný. I zde platí, že v rámci co možná
největší dostupnosti široké veřejnosti se snažíme
držet úroveň vstupného na co možná nejnižší
úrovni, konkrétně na částce 50 Kč.
V rámci projektu „Free Zone“ se v roce 2015
v našem klubu představily například kapely jako
Klika, indie rockový ansábl FoXo, který nezapře
vlivy českých velikánů jako: Visací zámek, Xavier
Baumaxa, Jaromír Nohavica, Tomáš Klus či kapely
Tři Sestry. Dále blues rockoví Hot Running Blood,
technicky brilantní a kompozičně zneklidňující
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desku představila publiku Rock Café kapela Endless,
následovaly kapely jako LRU, Dekolt, Origami či
brněnští Alright Now. Speciálně namixovaný „Free
Zone“ se odehrál na začátku února, sety v podání
dvou českých a jedné švýcarské kapely ( Ginny
Andro, Slaves of Stadium Rock a Unhold) bavily
diváky do pozdních nočních hodin. Následovaly
kapely Jazzevec, Paralelní zapojení, Zavřít, liberečtí
The Scoffers, muziku postavenou na rytmice,
melodických linkách, samplů s českými i anglickými
texty a nádechy elektroniky představila partička
Orangees. Dva nové projekty již zkušených
hudebních harcovníků obohatily naše „Free Zony“
na konci února: Most Wonky je kapela, jenž vznikla
oživením společných aktivit Petra Bíny a basisty
Ondřeje Stiebera po jeho návratu z anglického exilu.
Na současné trio je doplnil bubeník Filip Tománek.
Na hudebním základě tvořeném fúzí rocku, funku
a jazzu stojí české texty, které se téměř nikdy
nerýmují. Členy formace jste měli dříve možnost
vidět v uskupeních Funktomass, Double-Deckers,
Spiknutí nebo Double Bubble. Fundamentalista
v Pásmu Gazy je boční projekt bubeníka známější
ypsané fiXy Pítrse a jeho přátel. Živelná smršť
originálních hitovek v podání až šesti zpěváků
a zpěvaček doprovázených saxofonem a rytmickoharmonickou sekcí pod vedením señora Rodrigueze.
Crossover, ve kterém má místo hip hop, reggae
a rock stejně jako funk nebo folk. V březnu se na
„ Free Zonu „ představily kapely jako Nebezpečné
Známosti, Suffocate with your Fame, Streetfighters,
čerstvě křupavá pop-funková kapela All The Way,

která snoubí smutek, radost, výsměch i bezmoc
a spoustu dalších pocitů, které je zkrátka potřeba
filtrovat. Kapele se na jejich pražském koncertě
povedlo návštěvníky do nich ponořit a užít si tak
pořádnou party! Za zmínku určitě stojí i jejich
soukmenovci ze sedmičlené formace Unition,
kombinující prvky jazzu, rocku, r‘n‘b či funky do
hutného popového základu. Silnou rytmickou složku
doplňila unikátní dvoutrombónová dechová sekce,
celou hudbou se pak proplétaly výrazné melodické
linky zpěváka Daniela Kadery. 7. dubna pokřtili
svou novou desku „Válka světů“ v našem klubu Lety
Mimo, jako hosté se pak představili Terezie Kovalová
a Matěj Turcer.
O týden později jsme v rámci volných úterků měli
možnost zhlédnout a vyslechnout velkolepou
kulturní událost 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, na které se představilo to nejlepší
z hudebního umu studentů i kantorů ve zcela
neformálním duchu. Poslední aprílový „Free Zone“
pak odehráli Just Naked, True Planktonade a Lose
Cannons.
Měsíc Květen začal o poznání ostřeji s duem Simple
Muffin a Snap Call. Křest CD „ Volnej pád“ představila
skupina Self- Defence, jako „předskokany“ si pak
pozvali Second Chance, Enola Gay a Gun Alchemy.
Z Jiného žánrového ranku byl pak poslední „Free
Zone“ téhož měsíce, když plný sál si užil báječné
vystoupení kapel Chuť, 1st Choice a protřelých
Ticho de Pré Cupé Band. Závěr školního roku, tedy
Projekt „Free Zone“, skupina Lety Mimo, křest klipu.
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z pohledu volných úterků, v Rock Café obstaraly
kapely Road Side Mary, populární Bek Ofis, Last
Stations, S.U.V.A., Zahrada, Iluze Kontroly, Continue,
pražská rocková čtveřice Fake Town, parta Reng´D´
Bend z Nového Jičína či mladá čtyřčlenná kapela,
hrající v tradiční sestavě dvou kytar, baskytary
a bicích Ellyce.
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První „Free Zonovou“ kapelou v novém školním
roce byla partička The Agony, dále DC Radio, Penny
Dreadful, Dead Daniels, Dan Horyna, Head Down,
Flattus, Hero From Zero. V měsíci říjnu nám zahrály
mladé kapely jako Dreddy Seppsama, Moomraj,
Z Hecu, následně KKS, No Side, Faux Pas, Just
Naked, tasted, romantickou ódu na velkoměstký
život 21. století představila kapela Nebezpečné
známosti. V jejich hudbě se mísí spoustu krásných
zvuků kytar a syntezátorů podpořených strojovým
tepem rytmiky i velké klenuté refrény zabalené do
temně-romantického hávu. Skupina se netají svým
obdivem k Depeche Mode, U2, New Order a The
Cure. Fuzzy 2102 (vlastním jménem Richard Jan
Müller), je moderní písničkář a všestranný hudebník
z Litomyšle který své debutové album MoonPop
zkomponoval, zprodukoval, nahrál a nazpíval
zcela sám. O mix a konečný mastering se postaral
zkušený mistr zvuku Petr Slezák. Stylově má hudba
Fuzzyho nejblíže k indie popu s přesahy do rocku,
indie folku, ale i electro popu. Najdeme zde také
prvky osmdesátkové new wave, nebo třeba lo-fi.
Melancholie v protikladu s existencionalismem
současnosti jsou hlavní náměty možná i hodně
osobních česky zpívaných textů autora.
Prosincové úterky se nesly ve znamení mladé krve,
která si teprve své místo na hudebním výslunní
teprve hledá. Rock’n’rolloví The Crushers z Kutné
Hory, kteří si přizvali garage-punkové Old Folks
House z Prahy a Realitu z Rakovníka. Pro poslední
jmenované to zároveň byla premiéra, vůbec poprvé
totiž vystoupili pod novým názvem a v češtině.
Závěrečný „Free Zone“ loňského roku naservíroval
návštěvníkům opravdový bombónek z Kalifornie,
v podání Andyho Frasca. Tohoto temperamentního
chlapíka pak jako předskokani doplnila Rokycanská
kapela Budulínek.
V roce 2015 se v rámci pravidelných „free večerů“
představilo našemu publiku bezmála sto kapel. Jak
už jsme se zmiňovali výše, na tyto akce se nevybírá

žádný vstup a celá režie je tak hrazena v plné výši
z prostředků klubu, odměnou je pak pro nás i pro
kapely povětšinou plný sál.
Druhou možností pro mladé začínající kapely zahrát
si v renomovaném klubu je soutěžní klání „Rock Café
Contest“. Klání, v rámci kterého se představila už
celá řada zajímavých kapel.
Jmenujme například kapely Hero from Zero, The
Backroad Deals, The Agony, které se účastnily
březnového kola. Abychom vyrovnávali jednotlivé
základny kapelových fanklubů, volili jsme
jednotlivé trojice vždy striktně buď z Prahy, anebo
mimopražské. Tak se nám například v červnovém
kole představili zástupci z Karlových Varů, Písku
a Sušice, respektive pop funková formace Ben
Dover, která vznikla v létě 2013. Sail This Ship
Together a pop rockoví Sirkyskon. V prvním měsíci
nového školního roku do naší soutěže nahlédly
opět lokální kapely, jednalo se o alternative-posthardcorové Night Before The End, Ice Scream
stojící na základech energického rock n rollu,
vzhlížící se v The Earnest a Hentai Corporation.
Trio vystupujících uzavřela rock indie kapela
Ellyce. Aby byla udržena rovnováha, zakončili
jsme loňský rok opět mimopražskou sestavou,
tentokrát zahráli děčínští DC Radio, broumovští
Kluci, stylově se pohybující okolo elektro, dubstepu,
hip-hopu, kytarovek a punku. Přičemž jejich projev
na pražském pódiu se dal určitě nazvat „energický“.
Trojlístek vystupujících doplnili ještě jihočešťí Pilot
Season. S největším počtem hlasů pak do Velkého
finále postoupily kapely: The Backroad Deals, Ben
Dover, Ellyce a Kluci, přičemž absolutním vítězem se
stali prvně jmenovaní.
Citatce z fcb profilu vítězné kapely:
Děkujeme všem, kdo si to s námi přišli užít. Díky
ostatním super kapelám a v neposlední řadě Šimonovi
za organizaci!
Rock Café Prague (Official) pro Velké finále Rock
Café Contestu 2015 – The Backroad Deals, Ben
Dover, Ellyce, Kluci
Zveřejnil(a) Šimon Blaschko • 9 leden v 0:23 • Praha
Je to za námi, vítězíme!
Děkujeme moc nejen za fotku, ale i za skvělou účast!
Na viděnou na 14. ročníku Rock Café Contestu!
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Projekt „Rock Café Contest“, vítězná kapela The Backroad Deals
Vítěz soutěže si kromě věcných cen od partnerů
a peněžitého daru od klubu odnesl i jistotu hraní na
Pražském Majálesu, se kterým jsme v tomto směru
navázali funkční partnerství, zároveň stejně jak
v případě projektu „Free Zone“ i nějaké to konkrétní
„již regulérní“ datum vystoupení v Rock Café
a hlavně pak vplutí do povědomí českých promotérů
a fanoušků hudební scény!
Další část hudební dramaturgie v klubu Rock Café
v roce 2015 tvořila vystoupení předních českých
a zahraničních umělců. I zde se snažíme o žánrovou
rozmanitost, a tak si u nás přijdou na své jak

milovníci hip –hopu, world music, blues-rocku, funky,
crossoveru, punku, rocku, punk-rocku, hardcoru
atd., až třeba k okrajovému folku. I v loňském roce
měli návštěvníci možnost shlédnout celou řadu
zajímavých předních českých a zahraničních skupin
a interpretů.
Již tradičně patřil úvod roku 2015 narozeninové
oslavě našeho klubu, tentokrát to bylo již
úctyhodných 24 let! Akce byla oproti loňským
narozeninám koncipována jako prezentace již
etablované scény v podání hudebních těles Blue
Effect a kapely Sto Zvířat, ale i mladé krve v podání
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divadelního stand-up uskupení Undergound
Comedy. Dvě výše uvedené kapely asi netřeba
dlouze představovat, baladické, uhlazené rytmy
v podání Blue Effect a skočné rytmy ve stylu ska
a reggae rozvlnily po strop zaplněný hudební
sál. Kdo si pak chtěl odskočit se mírně pobavit,
nevynechal návštěvu našeho divadelního sálu
a vystoupení stand-upu: žádné kulisy, kostýmy,
žádné role ani připravené skeče. Underground
Comedy představil skupinu komiků, kteří jsou
zároveň individualitami a svébytnými tvůrci.
V rámci jejich show zazněly vtipy ostré jako
pepřový sprej. Humor, který nenechal nikoho
v klidu. Závěrem show byl vyhlášen speciální Open
Mic, kde se nabídla možnost vystoupit podobně
zaměřeným performerům. Celý večer doprovázela
jazzová kapela.
(příloha číslo 1. pozvánka na narozeniny, idnes.cz)
I když se někdy říká, že leden je pro hudební kluby
spíše okurková sezona, tak v případě programu
klubu Rock Café to v loňském roce rozhodně
neplatilo. Kromě výše zmíněných 24. narozenin
se nám představila například akustická kapela
The Fellas (dříve Goodfellas), slavící úspěchy
především díky typickému akustickému zvuku
a energickým živým koncertům. Za pět let
existence odehrála bezmála pět stovek vystoupení
v Česku i Evropě. Vzestup kapely The Fellas
zaznamenala i Akademie populární hudby, která
je zvolila Objevem roku 2011 (tehdy ještě pod
jménem Goodfellas). Vzápětí kapela Lonely Virgin
Robots u nás pokřtila své nové EP. Barevnou
rozmanitost lednového programu potvrdili hned
v jeho úvodu Terne Čhave, jenž jsou považováni
za jednu z nejlepších a nejúspěšnějších romských
skupin v Čechách. Již před pár lety se postavili na
vlastní nohy, překročili hranice romského ghetta
a vydali se do velkého světa. Přijali mezi sebe
bílé gádže, projeli Evropu od Maďarska přes Itálii,
Španělsko, Německo, Belgii, Holandsko až nahoru
do Skotska a v lednu roku 2015 do pražského
Roock Café. V jejich hudbě se snoubí rómské
melodie, rock, latina, jazz a taneční rytmy. Terne
Čhave jsou dnes kapela bez jakéhokoli žánrového
nebo etnického omezení a jejich romské kořeny
jim dávají pevný základ pro hudební výlety do
oblastí, kam se ne každý odváží. Kapela si ale se
svým stylem moc hlavu neláme a ujišťujeme vás,
že ani návštěvníci jejich pražského koncertu na

podobné úvahy neměli čas, většina skladeb se
totiž odehrávala v ďábelském tempu.
Prvním křtem loňského roku na prknech pódia
Rock Café bylo CD skupiny Y? v čele se zpěvačkou
Hannah Melcr. Druhý křest pak proběhl během
vystoupení kapely Bogotasystem, kteří si „na
pomoc“ přizvali ještě stylově spřízněné Projekt
Parabelum a Boners.
Měsíc leden byl rovněž bohatý na vystoupení
zahraničních umělců. Nejprve naše publikum
rozehřál britský zpěvák žijící v Čechách – Phil
Shoenfelt a jeho Southern Cross.
V rychlém sledu šly další vystoupení. Nejprve
melodic-punková švédská formace Atlas Losing
Grip, která celý předešlý rok trávila ve studiu
přípravou nové desky „Currents“. Tu pak v rámci
jejich evropského turné přehráli i početnému
publiku v Rock Café. Jako doprovod na tuzemský
koncert si vybrali německé Smile and Burn
a tuzemské Burning Steps. Neméně ostří byli
i Wattican Punk Ballet, arménské freak dance
punk duo. V jejich hudbě se objevuje psychedelický
rock, punkové a taneční výstřelky a ulítlý pop
v kombinaci s divadelními až teatrálními triky.
Jejich syrové riffy se pak mísí se soulovou
naléhavostí a funky disco beaty s kavkazkými
vychytávkami násobí energii jejich vystoupení.
Jejich projekty jsou oceňovány pro svůj vliv na
nezávislou arménskou a ruskou rockovou scénu.
Vrcholným koncertem prvního měsíce v roce byl
pak dozajista koncert kapely, která má anglický
název, anglický zvuk i anglický vzhled avšak
její členové anglické pasy nemají. Holandští
Kensington se představili vůbec poprvé poprvé
v Praze. Kensington ale nejsou žádní začátečníci.
Mají na kontě už 3 alba, z nichž to poslední – Rivals
– vyšlo loni a slaví ohromný úspěch nejen v jejich
domovském Holandsku, ale po celé Evropě. Na
hlavních hudebních evropských festivalech jsou
také stálými hosty – Sziget, Pinkpop, EXIT nebo
Lowlands a se svou pohodovou hudbou a skvělým
vystoupením jsou odměňováni nadšenými reakcemi
a potleskem fanoušků. Není náhodou, že jsou
držiteli MTV Award.
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Koncert: Kensington
Kensington do Prahy přivezli své poslední, v pořadí
třetí studiové album s názvem Rivals, které je
dalším krokem ve vývoji kapely. Hned první song
s názvem Streets publikum strhnul svým refrénem,
který přímo vybízí k tomu přidat se a začít zpívat
společně s Kensington. Zpěvák Eloi Youssef k tomu
říká: „Chtěli jsme udělat něco extra, jít o ten kousek
dál než všichni ostatní. Věděli jsme přesně, co
chceme, a nevzdali jsme se, dokud jsme toho
nedosáhli.“ I proto kapela spolupracovala s vítězem
Grammy Tomem Lord-Algem, který si vzal na
starosti mix desky. Tom Lord-Alge má na svědomí
zvuk takových legend jako Rolling Stones, The Cure
nebo No Doubt. Kensington jsou jeden z největších
příslibů evropské kytarové scény a na svém
pražském koncertě to bezezbytku potvrdili!
(příloha číslo 2. recenze koncertu, musicserver)
Jeden křest, dvě ska kapely a začátek února, to
byl koncert skupiny Larika, respektive jejich CD
„Mr. Dance“ a energická partička Band-a-SKA.
Obě skupiny jsou charakteriské tím, že zpívají
česky, jejich vystoupení jsou plná energie a vždy
hrají s úsměvem, jinak tomu nebylo ani na jejich
únorovém vystoupení, na kterém stáhli jednoho
diváka za druhým do svého SKákavého světa
a pomocí kombinace všech možných nástrojů
vykouzlili úsměvy na tváři každého fanouška, který
si přišel koncert užít.

Již tradiční prezentace mladých gymnaziálních
kapel „GYMVOD Fest 2015“ se uskutečnila 6.
2. a zahráli na ní: Furious Freaks, Hill Up and
Down, Ice-Scream, Wosa, I Love You Honey Bunny,
Punčocháče, The Vanilles a Anna Veverková. Že
při této parádě praskal klub ve švech snad ani
není nutné zmiňovat. Další obdobnou prezentací,
i když žánrově odlišnou, je „Slam Poetry Exhibice“.
Exhibiční set špičkových českých slamerů. Poezie
naživo. Poezie okamžiku. Chvíle, kdy výraz (jak
to říkáte) si je roven s tím, co říkáte. Slam poetry
jako performativní žánr má jen málo pravidel
(vlastní text, žádné rekvizity, popř. časový limit),
ale všechny jsou svazující a osvobozující zároveň.
Slameři berou do hry kromě textu slovní i divadelní
improvizaci, mimiku, pohyb, konfrontují a zapojují
publikum, které je jim jediným porotcem, často
se pohybují na pomezí rapu, ale rap to není... Tato
pravidelná show představila jména jako Anatol
Svahilec (mistr ČR 2014), Metoděj Constantine
(mistr ČR 2013), Martin Filippi (mistr ČR 2012),
Ondřej Hrabal (2. vícemistr ČR 2014), finalisté
mistrovství ČR Zuzana Kantorová a Pavel Oškrkaný,
Monika Serbusová, Jiří Šimek
Z české provenience v tomto měsíci jmenujme ještě
další dvě zajímavé akce. Nejprve křest debutového
CD pražské partičky Attack The Hero, jejichž živelná
show z pódia doslova drtila přítomné návštěvníky.
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Rozehřívače jim pak obstarali táborští F.O.B.
Druhou a trochu netradiční akcí bylo Unplugged
vystoupení kapel Imodium a Zakázaný Ovoce,
které se uskutečnilo v komorním divadelním sále.
Ze zahraničních interpretů jmenujme australské
Trophy Eyes, britské As It Is a Thrash Boat. Gypsy
punk band, který se specializuje na zvláštní mix
rocku, punku a tradiční balkánské muziky nazpívaný
anglicky a srbsko-bosensko-chorvatsky, Kultur
Shock, se u nás objevil 18. 2. S sebou přivezli svou
novou nahrávku IX – v pořadí devátou obsahující
devět písní, které ztělesňují představy kapely
o lásce, stárnutí, NSA, homofobii, významu domova,
sociální spravedlnosti, návykových látkách, o smrti
i o umírání. „Sounds schizophrenic? It`s not“, říká
o sobě sama kapela a radí: „Turn the volume knob
up!“ Svůj koncert odehráli s legendární kapelou Už
jsme Doma.
Po šesti letech krve a potu přišel progresivní
projekt Daniela Jakubovice Against The Wall se
svým albem pojmenovaným „Things are not like
they said“. Tvorba ATW se posunula a vybočuje
svým neomylně zřetelným zvukem. Prolíná jejich
jedinečnou značku progresivního rocku a infekční
popovou citlivost, zatímco zobrazuje muzikálnost
a všestrannost tak, že jen málo kapel s nimi dnes
může soupeřit. Daniel Jakubovic strávil posledních
několik let pěstováním mezinárodní fanouškovské
základny díky spolupráci s Jordan Rudess
(klávesista progresivní rockové legendy Dream

Theater), tak i vydáním svého posledního sólového
alba „Elef Kirot“, které bylo vydáno v Izraeli v roce
2011 a získalo celosvětové uznání. Svou pracně
budovanou základnu fanoušků pak rozhodně
rozšířil i díky svému koncertu v Rock Café.
Jako poslední chod našeho únorového menu
jsme zvolili pravděpodobně největší jméno temné
vlny, které pomohlo definovat zvuk jednoho
z nejdůležitějších žánrů celé gotické scény – tedy
„dark wave“. Řeč pochopitelně není o nikom menším
nežli o bludných holanďanech Clan of Xymox, kteří
temné vlny brázdí už třiatřicet let. A pořád v plné
síle. Ne nadarmo se tedy jméno kapely neustále
objevuje na pozici hlavní hvězdy mezinárodních
gotických festivalů. A protože od doby, kdy kapela
naposledy navštívila Prahu, uteklo už pět dlouhých
let, bylo na čase to napravit. V roli předskokana se
objevili tuzemští postpunkeři Výsměch?, kteří zde
představili svůj zbrusu nový materiál.
Stejně zostra, jako skončil měsíc předchozí, začal
i ten březnový pěkně od podlahy. Hned v jeho třetí
den jsme měli možnost přivítat americké Otep.
Kapela zformovaná kolem charismatické zpěvačky
Otep Shamay, byli vždycky o něco více než klasická
nu-metalová kapela. Všeobjímající hudební přístup
kapely sklouben s téměř šamanskými schopnostmi
charismatické frontmanky vedl téměř k milionu
prodaných nosičů. I druhá kapela v pořadí večera
byla vedena výraznou ženskou postavou. Představte

Průběh hlasovaní Slam Poetry, obecenstvo
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si mysl člověka v pokročilém stádiu schizofrenie.
Místy klidné a mírumilovné místo, jindy zas vír
bouřícího vzteku a agresivity. Smršť myšlenek
a zvuků, často v protikladu jednoho k druhému,
stejně tak jako podstata, co leží v jádru tvorby
kanadských The Agonist. Jejich tvorba se zakládá
na metalcoru, ovšem tvorba The Agonist je výrazně
progresivnější, než je tomu u většiny kapel v tomto
populárním žánru. Svůj díl na tom nesla i nezkrotná
půvabná zpěvačka a aktivistka za práva zvířat Alissa
White-Gluz. Večer pak otevírala čerstvá izraelská
formace Ferium se svým ostrým metalcorem a také
holandská formace Selfmachine, která je nadějným
představitelem moderního metalu.
Mezi zahraniční interprety již řadu let počítáme
i vystoupení slovenských interpretů. Jeden z nich
k nám v rámci svého turné „Anjeli Spia Tour 2015“
také zavítal. Kapela The Paranoid pro návštěvníky
připravila kompletně novou show s novými
světelnými efekty, jaké na našich koncertech ještě
neviděli. Speciálním hostem byla kapela From
Our Hands. Obě formace pak návštěvníky doslova
odpálili vizuální a nadupanou show.
Poslední březnový den obstarala indie-electropopová parta z Velké Británie Is Tropical. Kapela
procestovala půlku světa a teď po částech vydává
své třetí album souhrnně nazvané Black Anything.
Zážitky z pěti kontinentů na pěti vinylech. A tuhle
skládanku dali dohromady 31. března v Rock Café.

První skladby začali britští Is Tropical tvořit už v roce
2009. Krátce na to trojice složená z Dominica Apy,
Garyho Barbera and Simona Milnera, podepsala
smlouvu s legendárním francouzským labelem
Kitsuné, u kterého vydala dvě studiová alba. Na
jednom pódiu si zahráli s kapelami jako jsou
Klaxons, Mystery Jets nebo The Big Pink a jeli na
společné turné s Egyptian Hip Hop.
(příloha číslo 3, recenze koncertu, musicserver)
Z českých v březnu vystoupivších kapel jmenujme
například Smrtislav, Rituály, v rámci druhého
ročníku festivalu „Nerudný fest“ pak skupiny
Kšandy Industry – ska-reggae z Vršovic, Ilyhb,
The Afterglows, Kopec Šišek či Selector Boldrik
co by jeden z nejvýraznějších reggae selektorů
u nás. Dále legenda hardcoru - V.T. Marvin a Thanx.
Z úplného hudebního proti pólu byla vystoupení
Borise Carloffa a Love Earth. Boris Carloff byl
mimo jiné nominován na hudební Cenu akademie
populární hudby Anděl 2012 a to hned v pěti
kategoriích (zpěvák roku, nahrávka roku, objev
roku, videoklip roku - Falling a nahrávka roku žánrové ceny). Z nominací proměnil dvě - stal se
vítězem v kategoriích Klip roku (za video Falling)
a Nejlepší album v žánru elektronická hudba.
V témže roce se stal také držitelem Ceny české
hudební kritiky APOLLO. V roce 2014 vydal album
Morphosis, které natáčel na Islandu s islandským
producentem Bárdi Johanssonem. Album bylo opět
nominováno na ceny Apollo. Love Earth jsou unikátní
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naddimenzionální zvuk na české scéně. Trip hopové
synthy a samply, dubstepový náboj, melodický
vokál a basslines až z jádra Země jsou protkané
zdemolovaným a přesto popelově křehkým popem.
Love Earth milují Zemi s nadhledem a s veškerou
špínou i krásou jí vlastní. Z lokálních partiček určitě
nevynecháme a připomeneme vystoupení Vasilova
Rubáše či oslavu 15 let fungování kapely The Fialky.
Nadupanou jízdou v podání tria Totální Nasazení,
Deratizéři a Tlustá Berta jsme pak zakončili žánrově
pestrý třetí měsíc roku 2015.
To, že je Rock Café zaměřeno především na mladou
tvorbu, jen potvrdil první dubnový koncert s názvem
„StudentFest 2015“. Jedná se o jednodenní hudební
festival, který se od svého vzniku roku 2009 stal
jedním z největších studentských akcí v ČR. Celý
festival je zaměřen hlavně na mladé publikum
a představuje veřejnosti mladé středoškolské
umělce, ale samozřejmě, že v programu nechybí
také zavedení profíci. Termín sedmého ročníku
tohoto festivalu vyšel na 1. 4. 2015. Vystoupili
například Wild Tides, Curlies, Peter Pan Complex,
Make Them Scream a další.
Rovněž poměrně mladá kapela vystoupila o pár dnů
později. Jednalo se o brněnské We On The Moon,
jenž jsou ovlivněni tvorbou zahraničních kapel jako
Fall Out Boy, All American Rejects nebo You me
at six. V roce 2013 vydali svůj debut Beating The
Heroes, který momentálně doplňují jednotlivými
singly. Vystoupení bylo ještě doplněno opavskými
All These Memories a královéhradeckými Glad For
Today.
V dubnu to v Rock Café byla z českých kapel
opravdu přehlídka krajských měst, v půlce měsíce
se pro změnu představila originální pop rocková
partička z Karlových Varů s názvem Liwid, ač se
jedná opět o poměrně mladou kapelu, dokázala
obstát již na mnoha soutěžích a tuzemských velkých
festivalech, svůj um předvedla i na našich prknech
znamenajících slávu.
Patří k předním klubovým kapelám. Jejich doménou
jsou živá vystoupení, která charakterizuje energický
projev a opravdu nadupaná show světové úrovně,
jimiž si Liwid získávají stále více fanoušků nejen
v Čechách. Za svou poměrně krátkou existenci,
kterou kapela datuje od podzimu roku 2011, stihla

odehrát přes 400 koncertů. Na svém kontě mají
několik domácích i zahraničích tour a úspěchy
na menších i velkých festivalech (Mighty Sounds,
Trutnov, Sázavafest ad.). To jsou pražští Prague
Conspiracy, jenž hudebně staví na ostrých
kytarových riffech, chytlavých melodiích a úderném
rytmu. Skvělá sexy zpěvačka Aneta svým zpěvem
i vizáží odlehčuje tvrdý rock ovlivněný punkem
a zpřístupňuje kapelu širokému publiku. Z jejich
repertoáru je slyšet vliv Blondie, The Sounds, Clash,
Rancid, ale i ACDC nebo Motörhead. Conspiračky
u nás zahráli společně s The Queens Of Everything,
patřícím ke stálicím rock‘n‘rollových a punkových
večírků. Již od roku 2008 brázdí pódia nejen českých
klubů a festivalů se svojí výbušnou směsí punku,
swingu a rock‘n‘rollu.
Jednalo se o zajímavé mezinárodní srovnání. Na
půdě našeho klubu se totiž potkaly dvě kapely
nastupující indie popové generace Holden Caulfield
spolu s britsko-rakouskými Those Goddamn Hippies,
kapelou bubeníka legendárních IAMX. Obě kapely
v Praze zakončily svoje společné jarní turné. Holden
Caulfield prezentovli svoji debutovou nahrávku
Hopetown, která sklidila úspěch jak u fanoušků, tak
u kritiků, Those Goddamn Hippies pak své debutové
EP, které jim pomohlo dostat se až jako support
k bristkým The Ting Tings. V hudebních kuloárech
se od obou kapel čeká velká budoucnost a jejich
vyhlídky jsou více než lákavé.
Až ze švédského Göteborgu k nám zavítala punkrocková partička Scumbag Millionaire. Nejednalo
se však o žádný chladný severský vítr, ale pořádnou
smršť, která byla cítit benzínem a potem!
Největší lahůdky jsme si pak nechali na druhou
polovinu měsíce. 15. dubna se u nás představil nikdo
menší než-li legendární americká crossoverová
formace Dog Eat Dog, jenž je bezesporu jednou
z nejúspěšnějších crossoverových kapel posledních
let. Dog Eat Dog ovlivnili celou generaci, širokou
veřejnost a také hudebníky, jejich videoklipy lze vidět
na všech hudebních stanicích a byly doby, kdy bylo
až „předogeatdogováno“ všude, kam jste se podívali.
Zkrátka Dog Eat Dog se stali legendou. To, že jsou
chlapci stále v plné síle, dokázalo jejich pražské
vystoupení, kde díky jejich rozjuchanému crossoveru
dostali všechny do varu!
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Koncert: Dog Eat Dog
Týden poté do Rock Café dorazila jedna
z nejpopulárnějších srbských skupin současnosti,
pop-rocková kapela S.A.R.S.. Její pražské vystoupení
bylo vůbec jediné v rámci celé České republiky.
Sveže Amputirana Ruka Satriania (srbsky:
Свеже ампутирана рука Сатрианиа; v překladu
„Čerstvě amputovaná ruka Satrianiho“), nebo
zkráceně S.A.R.S., je srbská kapela z Bělehradu,
hrající alternativní rock. S.A.R.S. je jednou
z nejoblíbenějších skupin Balkánu. Nejen jejich

eklektická směs pop rocku, reggae, blues a etnické
hudby, ale především jejich balkánský beat
a provokativní texty je proslavily i za hranicemi
Srbska. Živé vystoupení S.A.R.S. nabídlo fanouškům
skvostný zážitek, vycházející přímo ze srdce
Balkánu.
Závěrečným zahraničním dubnovým koncertem
pak bylo vystoupení mexických Hocico. Už dva roky
uběhly od doby, kdy latinskoamerický elektronický

Koncert: S.A.R.S.
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nářez vůbec poprvé zválcoval Českou republiku.
A protože veleknězům vzteku Erkovi a Racsovi
leželo Rock Café u nohou, pánové oslavili dvacet
let na scéně a ještě chystají novou desku, byl
tedy nejvyšší čas si krvavé hody zopakovat.
Zakladatelé aggrotechu, čerpající z odkazu raných
industriálních formací typu Skinny Puppy a energie
mexických hardcore punkových kapel, právem
platí za vrchol tvrdě elektronické pyramidy, který
v zahraničí vyprodává haly pro tisíce oddaných
fanoušků. I návštěvníci Rock Café si mohli
zopakovat jeden z nejsilnějších elektronických
zážitků, které v našich končinách kdy byly k vidění.
Rozlíceným Mexičanům dělali společnost hned
dvě zajímavá zahraniční jména, která potěšila
plechové srdce nejednoho elektronika. Jako první
odehrál své premiérové pražské vystoupení ceněný
polský harsh electro masakr H.EXE. Mezi dvěma
nelítostnými masakry přišla na řadu i tak trochu
jiná tlaková elektronika. Srdce elektroniků radostně
poskočilo, když vůbec poprvé v České republice
zazněli němečtí Accessory.
Obdobně zostra začal i měsíc následující, kdy
se u nás opět po čase představili kanadští The
Real McKenzies. Tenhle kostkatej gang darebáků
uchvátil fanoušky Rock Café svým návykovým,
nekompromisním a nepopiratelně upřímným stylem
hudby. The Real McKenzies kombinují klasický
punk, rock`n‘roll, tvrdý folk a tradiční keltské vlivy.
Na koncertě byly slyšet dudy, kytary a příběhy
Paula McKenzieho z nekonečných pitek.. Po více
než dvaceti letech, osmi celovečerních studiových
albech, dvou živácích, nespočtu koncertů a jednom
fan klub singlu, The Real McKenzies získali pověst,
která je značkou kvality. Kapela sdílela pódium
s Rancid, NOFX, Flogging Molly, The Misfits,
Pennywise, Shane McGowanem a Metallicou. Na
koncertě zazněly i pecky z jejich aktuálně vydané
desky „Rats in Burlap“. Předkapelu jim dělali pražští
Just For Being. (příloha číslo 4. pozvánka na koncert,
monster musicr)
Stejně jako The Real McKenzies, se po dvou letech
do Prahy podívali i američtí indie-folkoví The Dodos.
Tentokrát přivezli věci z nové desky Individ, kterou
připravili ke svým desátým narozeninám. Tohle
album je o přijetí toho, čím přirozeně jsi, nebo co je
součásti tebe. Individ zní tak, jako když je ta postava
v oku tornáda. Jaký zvuk má oko tornáda pak

převedla kapela v Rock Café, kde se o tom na vlastní
uši přesvědčila celá řada návštěvníků.
Nejedno hip hopové srdce zaplesalo, když se mezi
připravovanými koncerty objevilo jméno Robb
Banks. Tento teprve dvacetiletý američan měl
v loňském roce své první evropské turné. Jako
support se objevil Kardi, yeezuz2020 + DJ Blvze,
NTRXZ Movement a Jon (Too NICE).
Jinak byl měsíc Květen bohatší spíše na lokální
hudební uskupení.
2. 5. se uskutečnil jedinečný koncert dvou
zajímavých indie kapel, které působí na pražské
scéně. Bros n Beasts představili a pokřtili v rámci
koncertu svůj nový videoklip, zároveň zahráli něco
nového z připravovaného alba. Svůj sólový projekt
představil v rámci večera rodák z anglického
Newcastle Adrian T. Bell, kterého lidé znají
především z působení v kapele The Prostitutes.
Spolu s vycházející hvězdou britské hudební scény
Michaelem Rendallem vytvořili velkoryse pojatý
soubor skladeb se silnými příběhy o dozrávání,
milování, pádech, vstávání, soukromých revolucích
a zanechání vlastní stopy na zemi. Celý koncert byl
výjimečný ve své civilnosti a upřímnosti.
Křest CD „Skáču z Davu“ představila v rámci
triumvira kapel skupina Klika. Kromě veselých písní,
ovlivněných tvorbou Mňágy a Žďorp, nabídli velice
originální show doplněnou o množství bláznivých
převleků. S nimi si zahráli Interpret Neznámý
a kapela Luxus. Opět trojice účinkujících, tentokrát
však úplně z jiného žánru se v Rock Café představila
následující den. Notes From Prague je projekt
rapera Antwima a režiséra skateboardingových
videí Davida Chvátala. Sixin je R&B projekt s lehce
exotickým nádechem a světovým zvukem, svobodně
proplouvající mezi styly jako je soul, reggaeton
nebo hip hop.Sixin vévodí rnb zpěváci Dannie
a Andreas, které charakterizuje vysoce vyhraněný
styl oblékání, energický projev, perfektní angličtina
a barva hlasu, která přesahuje hranice ČR.
Zpěvákům skvěle sekundoval talentovaný producent
a multiinstrumentalista Ján „Split“ Ilavský, kytarista
Luke Bartos a bubeník Vojtěch „Melda“ Meluzín.
Jejich živé vystoupení bylo audiovizuálním zážitkem,
během kterého si fanoušci nikdy nemohli být jisti,
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Koncert: Hatebreed
co přijde. Pro projekt Sixin je na prvním místě
přirozenost a z projevu členů bylo cítit, že je hudba
i život opravdu baví. Pozitivní a hravá energie, styl,
barvy, procítěnost a otevřenost, s jakou umí předat
svou hudbu, přiměla posluchače usmívat se ještě
další den. Fanoušci si tak užili taneční rnb, neo soul,
ale i hip hop nebo reggaeton. Večer odstartovali
progresivní, elektronickým zvukem postaveným na
improvizaci proslulí Atomic Gigolo.
Aby toho hip hopu nebylo v květnu málo, připravila
si naše produkce ještě prezentaci labelu TyNikdy,
konkrétně vystoupení Resta, Grizzlyho a Dj Fatte.
Následovali kapely Mucha, Květy, Totál Vokál, Pio
Squad, Lucky Losers, The Atavists, Bikini Karneval
a další. Za zmínku určitě stojí i vzpomínkový večer
na romského hudebníka Jožku Feča, jenž proběhla
v rámci 17. ročníků světového rómského festivalo
Khamoro. Na tohoto umělce se zavzpomínálo tak, jak
by se mu to asi nejvíce líbilo – hudebním večerem,
během kterého vystoupilo mnoho různých seskupení,
ve kterých působí příbuzní a přátelé Jožky Feča.
Diváci mimo jiné viděli: cimbálovou kapelu Jožky
Feča, Eriku Fečovou s kapelou, Trio Ludmily Fečové,
kapely Bagárovi, Connection, Romano Romnija a další.
Posledním koncertem tohoto měsíce pak byla oslava
desátého výročí kapely Wosa.

Nežli se milovníci hudby oddali klubovým
prázdninám a rozprchli se na letní festivaly,
mohli si hned začátkem června vychutnat koncert
kultovní americké hardcore party Hatebreed, která
zahrála songy ze zatím poslední šesté studiovky
„The Divinity of Purpose“ spolu s průřezem celou
tvorbou.
V Birminghamu narozená Lady Leshurr je MC,
zpěvačka a producentka, která v současné době
dobývá svět. Vytvořila si vlastní jedinečný styl,
mimo jiné také proto, že se zabývá hudbou již od
šesti let. Její unikátní hlas a jasná flow, doplněné
o melodický hlas plný zpěvu a harmonií, které
se derou z jejího hrdla, si diváky hned získá. Tato
brilantnost jí zajistila popularitu všude po celé
Británii a zamilovat si jí může celý svět. Skvělý
a mimořádně přesvědčivý výkon na loňském
Glastonbury doslova hodil Lady Leshurr do světel
reflektorů a ona se brzy stala známá jako „ta,
na kterou se musíte podívat“. Její vystupování
je na špičkové úrovni a její talent na psaní písní
je záviděníhodný. Směs různých vlivů spojuje
specifický zvuk Lady Leshurr s populárními
žánry zahrnující house, hip-hop, dancehall a pop.
Zpěvačka miluje experimentování se svými
hudebními díly a neustále se snaží vytvořit svou
vizi, jak posunout hudbu na zcela novou úroveň.
(příloha číslo 5. pozvánka na koncert, Český rozhlas)
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Za jedenáct let kariéry si The Henhouse Prowlers
z Chicaga vybudovali pověst těžkých dříčů, kteří
koncertují téměř denně. Styl inspirovaný kořeny
bluegrass je v jejich podání natolik osobitý, že je
snadno rozlišíte. Repertoár plný rychlých songů,
ale i sentimentálních balad uspokojil snad každého
fanouška jejich pražského koncertu. Ač kapela
dokončovala v loňském roce nové albu „Still
On That Ride“, které vyšlo na konci roku 2015,
mohli se návštěvníci těšit jejich nejaktuálnější
deskou Breaking Ground, která „vyrostla“ na
několikaměsíčním turné, kdy The Henhouse
Prowlers projeli Spojené státy i Evropu. Publiku
v Rock Café se kapela představila už podruhé.
Poprvé k nám zavítala před dvěma lety, kdy
příjemně zaplněný sál ve finále uvedla v naprosté
nadšení. Letos jim sparing dělala pražská countryrock‘n‘rollová smečka The Moonshine Howlers.
Z českých kapel vystoupivších v předprázdninovém
čase jmenujme například Phila Shoenfelta a jeho
Southern Cross, Soustrast, Justina Lavashe, Chilli
Eys, Flattus, Bikinyshop, v rámci klubové noci United
Islands of Prague to byly kapely F.S., My Dogs Bone,
Phosene Girls, We Came From Horror. Těsně před
koncem měsíce pak ještě „Štola Fest 2015“, kde se
představily kapely J!Scream, Dead Shot, Osm Setin
Bez Jídla, Small Sweet Potato a Nameless Brothers.
Během letních prázdnin v našem klubu probíhaly
pouze produkce Dj´s a Latino večery. Jednalo se

o veřejné workshopy a výuku latinských tanců plus
následnou tančírnu.
Abychom mohli návtěvníkům na podzim nabídnout
zase o něco příjemnější strávení času v našem
klubu, rozhodli jsme se využít letních měsíců na
opravu a redesign prostoru chill outu. Jeho výsledek
pak s povděkem „lajkovalo“ mnoho fanoušků na
našem facebookovém profilu.
V novém kabátě a hned hezky od podlahy s veselými
The Rumjacks. To byl první zářijový koncert v klubu
Rock Café. Po dlouho očekávaném albu Sober &
Godless si pro nás australští Rumjacks připravili
další skvělou zprávu, když v rámci svého podzimního
evropského turné zavítali 2. září také do Rock Café.
Jednalo se navíc o jednu jedinou a historicky vůbec
první českou zastávku téhle divoké party! Sober
& Godless, která je podle mnoha recenzí jejich
doposud nejlepším počinem, navazuje na jejich
první dlouhohrající debutovou desku Gangs Of New
Holland. Ta sice vyšla v roce 2010, mezitím ale kapela
odehrála spousty koncertů a tvrdě pracovala na nových
věcech. Na své punkové a folkové kořeny ale nikdy
nezapomněla. Aby těch jedniček s tečkou nebylo málo,
jednalo se, jak bylo výše uvedeno, zároveň i o první
koncert podzimní sezóny v našem klubu! Předskokana
jim dělala sedmi členná partička hrající „celtic folkpunk brewed in Pilsen“, kapela Cheers! Obě kapely
se pak postaraly, aby návštěvníkům z téhle unikátní
a bezobdobné akce zanechali mocnou vzpomínku!

Redesign prostor Chill outu
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Koncerty: The Rumjacks (AUS)
Stejně jako S.A.R.S., tak i Crvena Jabuka jsou ve
své domovině, v Srbsku, velmi populární. Crvena
jabuka jsou pop-rocková kapela, založená v Sarajevu
v roce 1985. První desku nahráli hned v roce 1986
a brzy se stali jednou z největších pop-rockových
atrakcí v Jugoslávii. Doposud vydali 22 alb, přičemž
poslední desku „Nek bude ljubav“ propagovali
v rámci evropského turné v roce 2015. Turné
zároveň oslavuje 30 let od založení kapely. A stejně
jako u The Rumjacks se jednalo o jejich vůbec první

koncert v Praze. Rovněž zajímavé bylo vystoupení
francouzských Astro Zombies, které proběhlo
v rámci Panter Tattoo 10th Birthday Party.
Prvními tuzemskými kapelami, které vystoupily
po letních prázdninách, byla trojice Malý Ryby,
Bug´N´Dub a Johnny Survived. Poslední jmenovaní
zahráli post rockové rytmy s atypickým ženským
vokálem, naopak Bug´N´Dub představili energické
progresivní reggae, mísící se s prvky dubu, latino,

Koncert: SesFest
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Koncert: Bojovat Srdcem
funky a rocku. Fanoušci si na koncertě přišli na
údernou show plnou pulzních rytmů, mohutnýcvh
basů a kvalitního toastingu. Je jich pět muzikantů,
kteří nejsou na hudební scéně žádnými nováčky,
např. Generál Kryshpeen (Pro Sound System), Matěj
Havlíček (FastFood Orchestra, Vladimír 518), Jan
Šimáček (United Flavour), Adam Koller (Vladimír 518,
Lucie), Jiří Kynčl (Malý Ryby). Malý Ryby je rovněž
pětičlenná kapela z Prahy a poprvé se na české
klubové scéně objevuje začátkem roku 2015. Na svém
kontě má zatím jen pár koncertů, ovšem její členové
na pódiu rozhodně nestáli poprvé. Jejich energický
pop-rock s chytrými českými texty rozhodně stál za
poslech. O dva dny později pokřtil své nové album
„Yzomandias“ Logic Yzo Empire. Následovala ČeskoSlovenská Slam Poetry Exhibice, kde se kromě
domácích stálic představil i Palo Čejka a Bruce Lee
ze Slovenska. Hvězdné obsazení měl pak charitativní
večer s názvem „SesFest “, kde vystoupili Hentai
Corporation, Vladivojsko, Peter Pan Complex, Running
Sushi, Curlies, Pohřební kapela a Jolly Joker.
Další zajímavou akcí bylo vystoupení dubstepových
Love Earth, namíchaný rock s keltskou melodikou
v podání Vinatge Wine, rockem s irskou melodií byla
zas kapela Five Leaf Clover.
Rovněž velmi interesující bylo spojení hip-hoperů
Gambrz Reprs s kapelou známého českého herce,

režiséra, recesisty a v případě právě kapely
Buzerant i bubeníka Petra Čtvrtníčka.
“Věříme, že stát se capoeiristou, hudebníkem,
tanečníkem nebo sportovcem může být pro děti
z ghetta lákavější alternativa než být členem
dětského gangu, nebo než výpravy se „špatnými“
kamarády a bezcílné bloumání po ulicích. Chceme
dát dětem šanci a možnost realizovat se jinak.
Chceme děti naučit, že bojovat se dá také srdcem”.
To je moto projektu BOJOVAT SRDCEM, který
je realizován společně se spolkem Coracao de
Capoeira se zaměřením na romské a sociálně
znevýhodněné děti z brněnských ubytoven
s rizikovým nebo delikventním chováním ve věku
6–18 let (záškoláctví, drobná kriminalita, zneužívání
návykových látek, agresivita, vandalismus...).
Projektu, který jsme v září podpořili akcí nazvanou
Koncert pro Bojovat srdcem. Velká část aktivit
projektu je realizována v rámci internátní školy
pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami
a poruchami chování MŠ a ZŠ Želešice s dětmi ze
sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v městě
Brně, které jsou na školu zařazovány převážně na
doporučení sociálních kurátorů. Projekt je veden
a koordinován speciálním pedagogem Mgr. Pavlem
Kučerou, předsedou spolku, který se dlouhodobě
věnuje práci s rizikovou a problémovou mládeží.
Základem činnosti spolku jsou tréninky capoeiry.
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Koncert: Halloween
Capoeira je afro-brazilské bojové umění, spojující
prvky tance, sebeobrany a akrobacie, s hudbou
a zpěvem. Právě capoeira byla tím, co oslovilo
romské a ostatní děti z vyloučených lokalit, s nimiž
spolek pracuje a stala se odrazovým můstkem
pro další činnost a aktivity s těmito dětmi. Během
koncertu, jehož výtěžek byl věnován na výše
uvedený projekt, se představili a bez nároku na
honorář zahráli: čtyřčlenná sebranka z Prahy, která
naservírovala svůj pěkně horkej dirty rock‘n‘roll, Dity
Blondes. Dále Vees, jenž vybrousili styl od původního
á la 60’s rock’n’rollu do současné podoby moderního
rocku a podmaňují si tak nejedno pódium, včetně
toho našeho. Poslední do benefiční party byla
pražská Rock&Roll kapela Ant Mafia.
Poslední zářijovou sobotu opanovali pódium v Rock
Café tři nekompromisní hardcorové kapely z jihu
naší malebné republiky. Na „lepší cestu“ se vydali
společně s budějovickými Better Way, kteří brázdí
českou scénou na 20 let a před pár roky se po
pauze vrátili ke koncertování. Předloni si například
zahráli po boku Agnostic Front. Kromě Better Way
se představili ještě dvě strakonické party. Hudebně
starší a zkušenější Delusion, kteří v loňském roce
oslavili 20 let své existence a před nedávnem vydali
nové EP Long Rope, které vyšlo exkluzivně na vinylu.
Večer odstartovala mladá krev Delikvence 11,
v jejímž čele stojí charismatický Martin Bouša.

Elektronická Vanessa po půl roce opět v Praze! Pro
svůj další koncert po vystoupení ve Fóru Karlín si
legendární Vanessa vybrala pražské Rock Café.
Prvního října se nám představila v plném nasazení
a návštěvníci mohli slyšet to nejlepší z její tvorby
od roku 91 až do současnosti. Drásající a syrová
elektronická hudba, show, která bylo vždycky „za
čarou“, tím vším nás Vanessa oblažila 1. 10. 2015
v našem klubu. Jako hosta si tentokrát pozvala
temnou industriální partu Schwarzprior, o které
zpěvák Vanessy Samir Hauser říká: „Je to jedna ze
dvou českých kapel, po jejichž koncertě se nemusíte
stydět za svoji účast a litovat peněz za vstupné.“
Kladou důraz na vtipné, poetické a současně
přímočaré texty. Odlehčenou formou vypráví
o složitých nebo smutných věcech, přesto však
dýchají barevnou a veselou náladou a jsou plné
svižné rytmiky, mluvíme o koncertu kapely
Poletíme?. O pár dnů později to u nás zase jelo
ve znamení kapel, které vyrostly na podhoubí
české alternativy. První Hoře se stali jednou
z nejvýraznějších skupin české nezávislé rockové
scény. „Rock Café je klub, kde hrajeme asi vůbec
nejradši, naše koncerty tu bývají největší jízda
– a taky s nejlepším zvukem,“ řekl lídr Prvního
hoře Milan Urza. První Hoře zahráli v dlouhém
setu nejen své osvědčené flákoty, ale taky několik
novinek, z toho jednu úplně premiérově. Po nich se
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na podiu ukázala opravdová legenda alternativní
scény v Čechách Pod Černý Vrch. Skupina, která
v devadesátých letech na svém prvním albu vyslala
fiktivní postavu Měchožila Zhoubného do Barmy za
hledáním duchovního poznání, předvedla své pásmo
eschatologických punkových balad o člověku, který
se ocitl na kopci a dívá se dolů na místo, kde ještě
před chvílí stál. V rámci GymvodFestu tentýž měsíc
zahráli i Anna Veverková, The Vanilles, Curlies.
CTM a další. PogoTour 2015 byla přehlídka dvou
punkových legend SPS a E!E, Kdo by pochyboval
o nadupané jízdě a tradičně vyprodaném „potícím“
se sálu, ten by se velmi mýlil! Rovněž v rámci
podzimního turné jsme měli divákům možnost
nabídnout kapelu Imodium., obdobně prezent Ty
Nikdy Labelu, kde pro změnu zarepovali Boy Wonder,
If či BoyBand. Hororové kino, zombie obludárium
a spousta masek, to byl rej hrůzy v podání Carlos
and his Coyotes, Queens of Everything, The Rocket
Dogz a Gold‘n‘Drunkard v rámci povedeného
tematického halloweenského věčírku.
Měsíc říjen byl bohatý nejen na vystoupní domácích,
ale i zahraničních kapel, respektive celý měsíc
byl prošpikován jedním lepším koncertem, než-li
druhým.
Progressive rock/metaloví SOEN jsou zpět! Tito
švédsko-američtí mistři telluriánského hlasu
publikum dostali naprosto precizním technickým
zvládnutím svých skladeb protkaných podivně

krásnými melodiemi, které jen tak nějaká kapela
nezvládne. SOEN nedělají hudbu pro masy
nebo rádia, oni se své tvorbě naprosto oddávají
a nechávají jí ze sebe plynout. I díky tomu
připomínájí závan svěžího vzduchu, jing a jang
v perfektní rovnováze a naprostý stav klidu uložený
do tónů. O pár dnů později zahrála pětičlenná
hardcorová kapela založená roku 2009 v německých
Drážďanech, Risk It. V roce 2012 Risk It vydali své
debutové album Who‘s Foolin‘ Who, po kterém
následovaly desítky koncertů po celé Evropě a loni
v říjnu zavítali i k nám do Rock Café. Křest CD
Margecany a zároveň oslavu 20 let existence kapely
si u nás odbyli slovenští Chiki Liki Tu-A.
Pravidelnými návštěvníky v Rock Café bývají
i norští The Carburetors, kteří rozburáceli naplněný
sál v půlce října. Jedním z vrcholů sezńy bylo
bezesporu vystoupení americké hardcore hip
hopové legendy Onyx. Horko, pot a koňská dávka
energie – tak by se dala charakterizovat jejich
show. Že to newyorské duo Fredro Starr a Sticky
Fingaz s publikem vážně umí, nám zmíněná dvojka
s dýdžejem v závěsu dokázala v plné parádě. Jako
hosté se představili kanadský Merkules, který
v loňském roce vydal svou již třetí desku, a jeho
krajan Prada West, který by naopak měl svou
debutovou desku letos teprve vydat.
Britský zpěvák a písničkář Ryan Keen v únoru
v pražské Tipsport Areně oslnil fanoušky v roli

Koncert Chiki Liki Tu-A
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Koncert: Onyx
předskokana hvězdného kolegy Eda Sheerana.
Přesně za dva měsíce – 19. října 2015 se do Prahy
vrátil na samostatný koncert. Sympatický muzikant
s vřelým zvučným hlasem Ryan Keen, který hraje na
kytaru skoro jako virtuóz, ve své tvorbě kombinuje
prvky folku, blues i akustické hudby. V únoru
loňského roku si při koncertním debutu v České
republice získal spoustu nových fanoušků, když
v pražské Tipsport Areně předskakoval Edu
Sheeranovi.

Jeho největším hudebním vzorem je ovšem John
Lennon a první dvě alba skupiny Coldplay považuje
za „geniální”. V tvorbě Ryana Keena se výrazně
promítá také španělská kytara, hlavně flamenco.
Fanoušky na koncertu dokázal odzbrojit milým
vystupováním, vstřícností a přirozeným kouzlem
osobnosti. Navíc jim věnoval hodně času i před
vystoupeními a po nich, kdy si s nimi ochotně povídal
a nechal se s nimi fotit. Ze zahraničních interpertů
jmenujme ještě dvě jména. Těžko byste na současné

Koncert: Buster Shuffle

britské scéně hledali kapelu, která lépe naplňuje
označení nástupců Madness či Specials, než Buster
Shuffle. Mladá parta ze severního Londýna za
poměrně krátkou dobu existence už stihla projet půl
světa a v říjnu se pro velký úspěch už po roce vrátila
opět do Rock Café. Koncert Buster Shuffle obohatili
hned dva zajímaví hosté. Prvním byla nadějná
pražská kapela Kšandy Industry v roli předskokana,
druhým pak host vskutku exkluzivní – bubeník Vom
z kultovní kapely Toten Hosen.
24
Druhým zajímavým hostem bylo vystoupení
elektronických :Sitd: z Německa. Jejich kariéru
rámuje osm doposud vydaných alb s typickými
prvky jejich tvorby: tvrdé electro beaty s prvky
trance, agresivní vokál s texty zabývajícími se
temně apokalyptickými a násilnými tématy. Trojice
z německé Bochumi se přijela představit do České
republiky vůbec poprvé.
A jako další českou premiéru přivezli EBM řezníky
z Wittenu, aneb plníme divoké sny electrooldschoolerů. Valivé šlapavé beaty. Sekané texty
v němčině. Jedna sekvencerová linka. Žádné
zbytečné zvukové pentličky a kudrlinky, jen mohutný
výbuch energie. Jak je vůbec možné, že kapela, která
má už v samotném názvu slovo „Praha“ u nás za 25
let své existence ještě nezahrála? Proto bylo na čase
s tím něco udělat, a tak jsme Der Prager Handgriff
pozvali, aby vůbec poprvé vystoupili v našem
hlavním městě.
Měsíc listopad se nesl naopak ve znamení domácích
kapel, z těch zahraničních jmenujme hlavně
holandské Kensington, kteří se po čase vrátili opět
do Rock Café. V lednu si tento klub podmanili poprvé,
v létě rozpálili publikum na festivalu Fingers Up
a 4. listopadu jsme proto neočekávali nic menšího
než vynikající koncert plný kytarového indie.
Čtveřice z Utrechtu spolu hraje již deset let. Debut
Borders však vydali až v roce 2010. I díky dlouhé
době, během které vznikal, šlo o velmi dospělé
album s jasnou tváří a kapela se tak okamžitě
zapsala do povědomí velkého množství milovníků
indie. Svůj podíl na tom má i producent John
Davis, který předtím spolupracoval např. s Arctic
Monkeys. Vydání druhého alba Voltures Kensington
opět oddalovali. Po několika odkladech vyšlo až
na jaře 2012, ale čekání se opět vyplatilo. Zvuk
se opět posunul o notný krok vpřed a o kapele se
začalo šeptat jako o budoucí velké senzaci. Tou se

definitivně stali s vydáním zatím posledního alba
Rivals, které vyšplhalo na samotný vrchol hitparád.
Kensington opět potvrdili, že dokáží složit krásné
melodie a propojit je s refrény, které se zaryjí pod
kůži a z hlavy je jen tak nedostanete. I díky tomu si
odnesli ocenění MTV Awards. Návštěvníci tak zažili
nizozemský indie rock, který je britštější než ten
originální britský.
Den na to to byl český hip-hop, který se představil
na prknech našeho hudebního pódia. Konkrétně
křest CD Cholerik a Mars v podání chartizmatického
Hugo Toxxxe, v doprovodu Marata, White Russian,
yeezuz 2020 a dalších. 6.11. se uskutečnil druhý
ročník akce pod názvem „OPEN STAGE - Noc
migrantských kapel“, který unikátním způsobem
představil kapely, které založili nebo ve kterých hrají
migranti a migrantky! O skvělou muziku v podání
talentovaných hudebníků, které večer podpořil
v touze se prosadit nejen na české hudební scéně,
se postaraly kapely Lo Dost, Push To Open, V- Rock
a Rajvosa Prag Band. Další přehlídkou, tentokrát
studentskou, byl mini festiválek „Rock4Students
2015“, který se v našem klubu koná každoročně.
Multižánrový festival, který si klade za cíl
prezentovat kapely studentů největších pražských
vysokých škol (UK, ČVUT, VŠE, VŠCHT, ČZU) a také
studentské spolky, loni prezentovali Last Station,
Zelenina, Maniac, Esence a Band4students. Den
poté to byl mezinárodní projekt s českými kořeny,
který ještě v dobách působení The Nihilists založil
jejich šéf a syntezátorový guru Moimir Papalescu.
Virtuální spolupráce tohoto cyber-bandu si nebere
limity, a tak kromě hudebníků z různých koutů světa
spolupracují „Staré mašiny“ například i s některými
členy legendárních Devo, jedné z nejvýznamnější
amerických novovlnných kapel. Na rozdíl od jiných
Moimirových projektů (třeba již zmíněná Vanessa)
jsou Die alten Maschinen orientovaní více na elektro.
Samotní členové pak svoji hudbu nazývají jako
robopop. Další dvě výročí se srovnala pěkně za sebe.
Nejprve dva spřízněné umělecké soubory Volant
a Punk Floid. Punk Floid se na pódiích objevují již 15
a Volant dokonce 20 let! V sobotu to pak byl křest CD
„Music Industry Sucks“ a 10. výročí kapely Jet8.
Po delší době opět v Rock Café a hned se čtyřma
novýma dosud nevydanýma písněma a exkluzivním
hostem v podobě Green Småtroll se představili
ansábl Fast Food Orchestra. Koncert se uskutečnil
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Koncert: Blackout Problems
prakticky přesně rok od vydání zatím poslední
desky FFO s názvem ZEN. S ní kapela v létě objela
asi nejvíc koncertů za svou skoro dvacetiletou
historii. Úspěch desky kapelu nakopnul a rozhodně
nezahálí. Na koncertě pokřtili 4 nové singly, které
bylo možné slyšet na některých akcích už v létě.
Společně s Green Smatroll Fast Food vystoupili po
víc než pěti letech! Následovala jubilejní
20. exhibiční bitva borců v poezii naživo, Slam
Poetry. Pak prezentace labelu Blackwood Records,
kde se křtilo album Viktor Sheen a Renne Dang –
Projekt Asia, Frosco Alma – Foscoismus 2 a Mat.
Jedno ze tří elektrických vystoupení v rámci
unplugged turné u příležitosti 25 let kapely! +
natáčení LIVE DVD předvedli Totální Nasazení.
Mortal Cabinet je hudební projekt, který sdružuje
tři frontmany kontroverzních žánrů, jakými jsou
black metal, electronic body music a horror core.
František Štorm z Master´s Hammer, Samir
Hauser z Vanessy a Řezník z projektu Sodoma
Gomora vytvořili společně se světově proslulým
producentem Johnem Fryerem (produkoval
například Nine Inch Nails, Swans, Depeche Mode,
Cradle of Filth) album „Necrotica.“ Singl a videoklip
ke skladbě „Černý myslivec“ měl premiéru 25. října.
Mortal Cabinet pokřtili svoje první album 28.11
v pražském Rock Café.
(příloha číslo 6, pozvánka na koncert, Novinky.cz)

I poslední měsíc roku se nesl v kombinaci kvalitní
české i zahraniční dramaturgie. Hned první den to
byla islandská alternative-rocková kapela Agent
Fresco, která vyrazila na turné k nové desce, která
vyšla v loňském roce a nese název Destrier. Tato
skupina s typickým severským zvukem se v Praze
představila vůbec poprvé, v České republice se
doposud objevila jen dvakrát – na volyňském Koupák
Smack Festu. Speciálním hostem tohoto večera
byla oblíbená pražská dvojice Calm Season. Ta se
na poslední desce zvané Symboly sice přesunula
z angličtiny k mateřskému jazyku, svým intimním
hudebním pojetím se ale stále snaží předat
co nejvíce emocí a nálady. O den později jsme
přivítali jednou z nejznámějších maďarských kapel
posledního desetiletí, Punnany Massif. Začínali jako
undergroundová hip-hop skupina, nyní ve svojí tvorbě
kombinují na 10 druhů hudebních stylů, např. funky,
etno, folk, hip-hop, pop, ale i elektroniku. Nejeden singl
kapely se stal hymnou pro mládež nejen v Maďarsku,
ale i v dalších zemích. Právě to je inspirovalo k tomu,
že se po dobytí Festivalu Sziget vydávají na jejich první
evropské turné se zaměřením na hlavní města, kde
se za posledních 5 let usadilo mnoho krajanů. Týden
na to prozměnu ze západu, z Německa, dorazila poprocková kapela Blackout Problems, kterou můžou
čeští fanoušci znát například z Rock For People, se
vůbec poprvé představila v Praze. V posledních dvou
letech stihla tato trojice odehrát více než 100 koncertů

v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku a nyní usilovně
pracují na nové desce, která vyjde v roce 2016. Ještě
předtím ale vystoupila u nás v Rock Café.
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Z českých kapel se v tomto zimním měsíci
představila například jedna koncertně nejvytíženější
kapela – Prague Conspiracy, na společném turné se
Zoči Voči a Criminal Colection. Na desetiletou oslavu
existence kapely Five O´Clock Tea přišlo poblahopřát
rovněž pár tuzemských a klubově i festivalově
vysoce aktivních tuzemských partiček, jmenujme
třeba Status Praesents, CTM, Matahari, Lola či Lety
Mimo. Tři hvězdy české hip hopové scény zamířily
do Rock Café o den později. Zatímco venku nadílku
rozdával 5. prosince Mikuláš, u nás to byli Vladimír
518, Hugo Toxxx a DJ Mike Trafik!
V půlce měsíce to byl další ročník legendárního GVP
Festu, tentokrát již po osmnácté! Jak je už dobrým
zvykem, vše se odehrálo v klubu Rock Café. Jako
vždy si užili nezapomenutelný večer v opojení přátel,
alkoholických i nealkoholických nápojů, skvělých
kapel a prvotřídních vystoupení, to vše za doprovodu
skvělé atmosféry. Zahrály kapely Curlies, Molotov
Party, The Thunderbolts, P.U.M. a Bymbas. Andělská
párty, to byla největší párty zimního semestru FSV.
Skupina Green Monster u nás společně s Mordor´s
Gang, Bad Tones a Train Robbers oslavila své 15.
narozeniny. Vánoční koncert odehrála kapela Totál
Vokál v doprovodu speciálního hosta, beatboxera
Jaro Cossigy. Melancholický zpěv v podání Emy

Brabcové, to byl vánoční koncert skupiny Luno.
S nimi se divákům představili ještě The Radiostars,
Holden Caulfield, I like You Histeric a Piano.
Loňskou sezónu pak zakončilo silvestrovské veselí
v podání plzeňských Knírů, v čele s charizmatickým
vůdcem Mírou „Prasopsem“ Císlerem. Našláplý
rock´n´roll s tříčlennou dechovou sekcí a přesahy
do nejrůznějších hudebních stylů báječně bavil
Novoroční publikum do ranních hodin. Předskokany
jim pak byli pražští punk rockoví Just For Being,
melodičtí Vinatge Wine a indie r´n´r kapela Ant Mafia.
Aby byl výčet hudební dramaturgie úplný, jmenujme
ještě celou řadu charitativních a dobročiných akcí,
které se snažíme dlouhodobě podporovat, jednalo se
o následující akce:
24. 1. 2015 – „HelpDriver Benefit Tour“, finální
večer benefiční tour, podporující projekt Helpdriver.
Veškerý zisk byl použit na zakoupení vybavení a auta
pro handikepovaného Martina, který si ze sbírky
zařídí živnost jako taxi pro nemohoucí a seniory,
bude tak stát opět na svých nohou! Na akci zahráli
The Airbags, Esazlesa a At Folsom Prison
21. 2. 2015 – „VegeFest II.“ – doprovodný program:
přednášky, infostánky (X Basta X, Statek naděje, o.s.
Zvíře v tísni), veganské občerstvení... Veškerý výdělek
byl věnován na podporu činnosti Útulku Tibet. –
Kolona, Memento Mori, Jahtec Jammin´Job, Eat Me
Fresh

Koncert: Vladimir 518
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11. 3. 2015 – „Tibet žije no. 9“ – Výtěžek si tentokrát
užije dorost v dětských vesničkách pro Tibeťany
v indickém exilu. – Kitchen, Planety, Vobezdud, The
Spankers
21. 3. 2015 – „Benefiční koncert pro Modrou Rybku“:
Modrá rybka podporuje školu v Indii, v oblasti
Manipur, ve městě Imphal. – Mr V.
6. 6. 2015 – „Koncert na podporu nadačního fondu
Pink Bubble“ – Sol Band, Candlewick, B5
22. 10. 2015 – „HelpDriver Benefit Tour“ – Natalie
Roots, Burning Steps, Taras Bullba
12. 12. 2015 – „Pohádkový pomeranč vol. 8“ – Již po
osmé jsme se setkali na benefiční akci určené pro
lidi, kteří se chtějí skvěle pobavit s přáteli a hlavně
podpořit děti a dospívající, kterým nebylo dáno
tolik štěstí, co ostatním. Tento ročník byla celková
věnovaná částka z dražby potetovaných pomerančů
a finančních darů zaslaných na speciálně zřízený
účet občanského sdružení Bolí to, které se snaží
zlepšit kvalitu života popáleným dětem. – The Drops,
Slapdasch Rockabilly a Dj Kiril.

Graf: počet uskutečněných pořadů
pro veřejnost 2010–2015

Určitě významnou roli v Rock Café hraje divadelní
sál, kde se diváci mohou opakovaně setkávat
s oblíbenými soubory a tvůrci, ale i objevovat nová
představení, projekty a projekce. Mohou tu vidět
jak zkušené profesionály a známé osobnostmi
divadelních prken, tak mladé tváře z uměleckých

škol, či nadšené amatéry. Dáváme prostor autorské
tvorbě velmi talentovaných absolventů hereckých
škol i uvedení děl z pera vystudovaných
divadelních režisérů a scénáristů. Rock Café se
též stalo domovem oblíbených představení na bázi
improvizace, která často nabízejí i možnost vystoupit
takzvanému „divákovi z ulice“.
Zmíněné amatérské spolky sdružujeme pod
hlavičkou „AmaStage“ a poskytujeme prostor
divadelním uskupením rekrutujícím se z řad
nadšenců, jenž se svému koníčku nevěnují na
profesionální úrovni. Ceny vstupného se snažíme
na taková představení držet co nejnižší. Za tyto
spolky jmenujme například Divadelní spolek MIG,
který představil adaptaci hry Strašidlo Cantervillské.
V roce 2015 v únoru uplynulo 128 let od prvního
zveřejnění povídky Oscara Wilda. Amatérský
divadelní spolek MIG, založený panem Michalem
Gulyasem v Mratíně, vytáhl toto divadelní zpracování
ze svého šuplíku jako v pořadí již čtvrté. Nadčasová
satira pojednávající o kolizi kultur popisuje po
anglickém způsobu a za typicky anglického
počasí zápletky hrdinů, kterým schází vzájemné
porozumění pro smysl bytí těch druhých. Hrdinové si
žijí své životní role a vidí jen své vlastni zájmy.
Další divadelní uskupení Theatroparty, které se
řadí mezi amatérské soubory, představilo hru Hněv
a celý rok připravuje v prostorách Rock Café nové
představení pro rok 2016.
Rok 2015 jsme otevřeli představením Divadelního
spolku No Kakabus: Karel Čapek – Joanna Gerigk
– Daniel Svoboda: Jak se dělá divadlo. Inscenace
vznikla pod režijní taktovkou známé polsko-české
režisérky Joanny Gerigk (Po sznurku, Wroclaw,
Le Filo Fable, Walbrzych) a jejího tvůrčího týmu
Sebastian Ładyżyński (Po sznurku-Wroclaw) hudba,
Jan Polívka (Revizor-Teatr Powszech-ny,Warszawa,
Švandovo divadlo, HaDivadlo) scénografie. Divadelní
adaptace podle známého fejetonu Karla Čapka
„Jak se dělá divadelní hra“, umožňuje nahlédnout
do zákulisí divadelního představení a s humorem
ukazuje, čím vším musí divadelní inscenace projít,
a jaké překážky musí překonat, než přijde na svět
a poprvé se představí divákům.
K narozeninám Rock Café přišli popřát účinkující
z pravidelných improvizačních večerů Underground
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Divadlo: Underground Comedy
Comedy Night a předvedli své umění. Nemají
nachystané žádné scénky, žádné skeče, ale pravou
stand-up comedy show tak, jak ji známe z amerických
a britských televizí. Komici mluví o sobě, svých
životech, světě kolem nás a samozřejmě o věcech,
o kterých se běžně nemluví. Dokážou rozesmát
chytrým, ale někdy i pěkně řízným humorem.
I v loňském roce bylo samozřejmostí, že
představení hraná či vznikající v Rock Café, mohla
pro vznik a nazkoušení využít prostory klubu
a především divadelního sálu i s technickým
vybavením zdarma. Snažíme se o co možná
největší podporu mladých divadelních uskupení
u nás, ale dáváme i možnost již zkušeným
souborům dál růst. Tuto pomocnou ruku využily
například soubory Puls, Divadlo utlačovaných, Arte
della Tlampač a Alfréd a Doris. Od všech jsme se
pak dočkali zasloužených premiér.
Divadlo Puls ve spolupráci s Natálií Kocábovou
nazkoušelo hvězdně obsazenou hru s premiérou
v Rock Café s názvem WTF. Jeden malý byt, pět
rozdílných postav a série vtipně trapných chvil,
kterou střídá řada podivných událostí. Přitom všichni
přišli jen na zajímavou večeři v bytové restauraci.
Každý je součástí absurdní reality show a člověku
by z toho praskla hlava, kdyby si na konci neřekl?
„What The Fuck?!“ To je příběh v režii Jiřího Hajdyly

a s hereckým obsazením Terezou Brodskou, Lucií
Radimerskou, Gabrielou Dorantovou, Josefem
Hervertem, Václavem Rašilovem, Slávkem Bílskím
a Václav Wernera Krausem.
(příloha číslo 7. pozvánka na divadlo, Idnes.cz)
O další premiéry se zasloužil jihočeský soubor Arte
della Tlampač, Divadlo utlačovaných a divadelní
soubor Alfréd a Doris. Poslední zmínění přišli
s autorskou hrou Komáři 2 na motivy komiksu
Miloše Mazala „Komáři“. Horrorová parodie
kombinující divadelní a výtvarné prvky. Idealistický
kněz, ve své touze nalézt kousek nebe na zemi,
objeví uprostřed blat zapadlou vesničku, jejichž
podivní obyvatelé ukrývají nejedno tajemství.
Jana Micenková na volné motivy H. Ch. Andersena
„odpremiérovala“ divadelní Hru Kachní dvorek.
Mezi oblíbené stálice patřila divadelní improvizace
Komediomat a Dámská hnízda Simony Babčákové
a Ester Kočičkové. Komediomat je improvizační
show založená na řadě nápaditých a originálních
her a scének. Účinkující herci neznají dopředu
jejich konkrétní zadání a musí proto v průběhu
večera pohotově reagovat. Vše je v rychlém
tempu podřízeno co největšímu poštu gagů
a zábavě. Improvizační jízda Simony Babčákové
a Ester Kočičkové byla jedinečným komediálním
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Divadlo Alfréd a Doris
představením za hudebního doprovodu Marka
Doubravy a Antonie Nyass ze skupiny Yellow
Sisters.
O největší trhák roku se postaralo divadlo F. X. Kalby,
které v předešlém roce v Rock Café nazkoušelo
představení podle oblíbeného blogu 1000 věcí,
co mě serou aneb Tvoje bába je komedie. DJ
Luboš v Rožďalovicích pouští svůj nejlepší set.
Bitch nesnáší Malého prince. A Attilovi začínají
mladý, hezký holky vykat. Trapas. Uděláme si selfí
a připojíme se k Jede, jede mašinka! Skleniček
pár a pár tahů z trávy? 1 000 věcí, co mě serou byl
monumentální epos o flusancích do tváře dobrého
vkusu, který přináší dnešní doba a život. Kultovní
internetový blog, nositel prestižní ceny Křišťálová
lupa, konečně na divadle. V režii Františka Xavera
Kalby a s obsazením Barbora Kubátová, Jakub
Albrecht a Tomáš Dianiška. Soubor se později
připojil k divadlu Pod Palmovou a jejich studiu
PalmOffka. Toto divadlo ještě na jaře bez svých
záplavami poničených prostor uvedlo v Rock Café
divadelní hru Doroty Masłowské Dva ubohý rumuni,
co mluvěj polsky.
(příloha číslo 8, recenze představení, novinky.cz)
Od divadlo F. X. Kalby byla v Rock Café k vidění
i další jejich tvorba původem z Libereckého divadla,
představení Cela.

Jedinečným počinem se stal divadelní Sitcom
na pokračování. Do režie a psaní scénáře na
pokračování se po hlavě vrhla Jana Micenková.
Původní divadelní sitcom, který přinesl každý
měsíc nové příběhy dvou rodin, které byly víc než
rodinnými vazbami spojené svými perverznostmi.
Znáte takového Aloise (55), který kdysi znal v Praze
každého a dnes už jenom tančí po nocích na techno,
aby nemusel spát se svou mladou manželkou
Oksanou (25), která pořád neví, jestli je, nebo není
matkou jeho syna Jirky (28) – homosexuálního
eko-snoba z Náplavky? Tak to byla rodina z 5. patra,
která se představila ve 4. dílech sitcomu.
Rock Café se stalo pražským domovem pro divadelní
projekt Divadla utlačovaných. Představení Divadla
fórum, Kabinetu divadla utlačovaných PdF MU
a jeho přátelé neslo název Příběh jako ze škatulky.
Za úkol si vzalo otevřít dialog a ptát se: Jakým
způsobem jsou utvářeny naše role žen a mužů ve
společnosti? Jak se v těchto rolích cítíme a jaké role
žen a mužů chceme mít? Jak si můžeme vzájemně
pomoci žít nové role žen a mužů ve 21. století? Další
témata přinesla představení v rámci divadelního
festivalu Divufest Jak se nedat? Na tuto otázku se
snažilo přijít v rámci festivalu Divadla utlačovaných.
Tématikou se stala šikana, manipulace, rasismus
či předsudky, které připravili na základě vlastních
zkušeností (ne)herci z Prahy a Brna. Po zhlédnutí
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Divadlo: divadlo utlačovaných
každého z představení se mohli diváci snažit změnit
osud hlavního hrdiny a tím celý děj. Společně se
zamýšleli nad tím, jak změnit konkrétní situace a tím
i trochu celý svět. A co je to Divadlo utlačovaných,
které pravidelně v Rock Café otevírá nové otázky

útlaku a to i v rámci dopoledních představení pro
školy? Jde o komponovaný večer, během kterého dvě
divadelní skupiny, které jsou složené z představitelů
podléhajících nějakému druhu útlaku (romské
komunity, asijské komunity, role mužů a žen a další)
a jejich přátel. Diváci nejprve zhlédnou připravené
představí, následuje diskuze o nastolených
tématech. Na základě diskuze budou diváci moci
změnit děj a tedy i osud hlavních hrdinů. Nejedná
se tedy o divadlo jako takové, ale spíše o dílnu, kde
se můžeme společně zamyslet nad tím, jak změnit
konkrétní situace a tím trochu i celý náš svět.
Pozvánka na Divufest
Na jeden večer se do klubu přestěhovala i talkshow
novináře Honzy Dědka streamovaná na internet.
Natáčelo se speciální vydání tématicky zaměřené na
čím dál více oblíbené youtubery. Pozvání do pořadu
přijali (na youtube známí pod svými psoudonymy)
Vaďák, Fallenka, Shopaholic Nicol, Nejfejk, Ati, Kovy,
Gabrielle Hecl a Jirka Král.
V Rock Café jsme v minulém roce představili
i velice různorodou škálu filmových projekcí. Byly
tu absolventské snímky, dokumenty, premiéry
hudebních klipů, promítání v rámci festivalů,
cestopisných povídání a vernisáží. Navázali jsme
spolupráce s projektem Anipromítačka a připravili
první filmový večer s cílem představit nejnovější

Rock Café – vaše třetí ucho | www.rockcafe.cz
Nový horizont spol. s r. o., Národní 20, 110 00 Praha 1 | IČO: 40767329, DIČ: CZ40767329

Kulturně dramaturgická činnost v roce 2016

animovanou tvorbu pražských uměleckých škol
FAMU a VŠUP. Tato nezisková organizace sestavuje
a organizuje promítací pásma nezávislých
animovaných krátkých filmů. V prosinci loňského
roku organizace AniPromítačka nabídla průřez tím
nejzajímavějším z posledních let těchto pražských
uměleckých škol. Podle organizátorů animovaný
film nemusí být zdaleka jen prostoduchá zábava
pro děti či celovečerní filmy tzv. pro celou rodinu,
tak jak je známe z kino-distribuce. Existuje i jiná
animace, schovávající se na pokraji mediálního zájmu,
uzavřená v uměleckých archivech, promítána na
několika málo festivalech animovaného filmu. Tato
nezávislá autorská animace bývá dlouhá často jen
pár minut, přesto však dokáže pomocí originálního
animačního jazyka odhalit skryté pocity, rozproudit
emoce a rozšířit divácké oči úžasem. A právě budoucí
animátoři takovýchto filmů pocházejí často z Ateliéru
televizní grafiky a designu na VŠUP a z Katedry
animované tvorby FAMU v Praze. První promítání ve
spolupráci s Anipromítačkou jsme nabídli divákům
zdarma a zájem o podívanou byl obrovský.

plné osobních témat. Všechno to začalo tak, že Klára
napsala scénář a Martin s ním moc nesouhlasil.
Tehdy se rozhodli, že si to každý přepíšou a natočí
po svém. Vážná známost je o podvědomých vzorcích,
hrách a lehce záměrných podpásovkách mezi
partnery. Cílem večera bylo pobavit se s diváky
o jejich vlastních vztahových tabu a přiznat si
společně nepřiznatelné.

Pozvánka na AniPromítačka
Dva filmy podle jednoho námětu – dva režijní
pohledy Kláry Sodomkové (studentka FAMU)
a Martina Jůzy (absolvent UTB ve Zlíně), to byla
celovečerní projekce s názvem Vážná známost. Oba
filmy vyšly ze stejného příběhu, dlouholetý pár Kuba
a Anča řeší vyčpění svého vztahu. Neutajitelnou
perličkou tohoto projektu bylo, že Klára a Martin
jsou taky dlouholetí partneři, a tak byli oba filmy
Kino: promítání filmu Vážná známost a uvedení autorkou
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Autoři filmu se rozhodli ho uvést spíše v menších
kinech a po kavárnách, jim blízkých a oblíbených
místech, kde bude prostor po filmu diskutovat, třeba
i prostor na seznámení s diváky a zprostředkování
filmu jinými než klasickými distribučními kanály.
Byli jsme rádi, že mezi místa, kde film chtěli uvést,
zařadili Rock Café.
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Zapojení klubu do nejrůznějších festivalů
probíhajících na více místech po Praze bylo v roce
2015 vícekrát. V rámci festivalu Dny Severu
2015 - festival severské kultury, pořádaného
Skandinávským domem, jsme uvedli snímek
Rudá mlha Radikalismus v severské literatuře
a společnosti 60. a 70. let.
Svůj premiérový debut si v Rock Café odbyl film
s názvem Letokruhy: film, který léčí. Autory
tohoto počinu jsou Ivan Tatíček a Martina Gabriela.
Dokumentární film Letokruhy vtahuje zpátky do
reálného života Martina G., který před třemi lety
utrpěl těžkou mozkovou příhodu. Díky aktivnímu
přístupu spolužáků 35 let stará minulost ožívá
a prolíná se do současnosti v remaku jejich
společného filmu.
V roce 2015 jsme uspořádali přes dvanáct výstav.
Představili jsme výstavy fotografií, grafik, kreseb
a koláží. První lednová se stala bohužel autorovou
poslední, Jesef Vondruška během příprav odešel.

Byl to český básník, prozaik a hudebník, v lednu roku
1977 podepsal Chartu 77. Sepsal kroniku skupiny
Plastic People of the Universe. Spoluzaložil a působil
se skupinou Umělá hmota, kolem roku 1975 založil
vlastní The Dom. V roce 1980 byl přístupem StB
donucen k emigraci (1980–1992 Sydney, Austrálie).
V roce 1992 se vrátil zpět do České republiky. Do
roku 2005 pak pracoval jako školník na pražské
AVU a věnoval se kromě psaní stále častěji kolážím,
kterými doprovází vznikající textové soubory.
Několik posledních knih napsal rukou, vydává
malé náklady, xeroxy, a naposledy už jen originály.
Původně okrajová činnost, klasická kolážová
technika, ke které používá nejrůznější nalezený
tiskový materiál, nůžky a lepidlo, se postupem času
odvíjí vlastní cestou. K systematičtější tvorbě ho
inspiruje Martin Machovec, letitý editor jeho literární
činnosti a společný přítel Egona Bondyho. Jelikož
autor svoji výstavu nemohl připravit, všichni jeho
přátelé a známí zapůjčili díla, které měli od Josefa
Vondrušky.
V únoru už druhým rokem organizace Megaton
Production, o.s. přestavila výstavu soutěže Megaton
Fashion Show – soutěže o nejlepší hudební design.
K vidění byly booklety, merch a plakáty vytvořené
v roce 2014, které soutěžily o titul nejlepšího
původního vizuálu českých interpretek a interpretů
napříč hudebními žánry. Na vernisáži zahrál svůj
akustický set hudebník Niceland.

Foto: Martin Fryč, ukázka z výstavy Nikolase Petrlíka, zdroj: http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-vystavykreseb-nikolase-petrlika/
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Ve spolupráci s Pavlem Andělem a Modrou rybka
proběhla další měsíc výstava s názvem To je hlína,
otevřená umělecká přehlídka dětských prací
(10. ročník). Cílem soutěže „To je hlína“ je podpořit
dětskou fantazii, kreativitu a dětskou zvídavost.
Dát možnost dětem a mladým vystavovat, tvořit
a hrát v prestižních pražských prostotách.
Organizace podporuje děti z dětských domovů
a děti se specifickými potřebami v jejich aktivním
trávení volného času a dává jim možnost se setkat
s dětmi z jiného sociálního prostředí a vzájemně se
obohacovat o své zkušenosti. Modrá rybka a projekt
To je hlína podporuje rozvojovou pomoc v zemích
třetího světa. Zejména podporujeme vzdělávací
programy nebo pomáháme s budováním škol, či
stavbou studen pro školy. Pomohli postavit studnu
v Bangladéši, vybudovat umývárny v Zimbabwe,
nakoupili školní pomůcky, hudební nástroje, kola
pro děti v dětském domově ve Východním Timoru
a pomohli romským dětem v největším slamu
v Bulharsku.
Od dubna jsme v Rock Café představili mladého
autora ručně kreslených grafik, Nikolase Petrlíka.
Nikolas vystudoval Střední uměleckou školu
v Jihlavě, nyní studuje na pražské FAMU, obor
CAS – centrum audiovizuálních studií. Ve svých
kresbách se snaží vypořádat s tématy jako vztah
mysli a těla a tělesnosti jako takové, genderu,
zranitelnosti, deprese, osamělosti, mezilidských

vztahů, metafyziky, víry, symbolismu. Nejznámější
může být díky spolupráci s hudebním časopisem
Full Moon, kde od ledna 2013 publikuje comicsové
stripy Ceník křehkých očí a Pot v dešti, v listopadu
2014 ilustroval díky vítězství soutěže Cover
Moon celé číslo. Mimo to má na kontě spolupráce
s českými a evropskými (ale třeba i australskými)
komiksovými a ilustrátorskými ziny, tvorbu designů
textilu pro oděvní značky, kluby, e-shopy nebo design
plakátů pro plzeňskou promotérskou d.i.y. jednotku
Místní borci a přes ně i merchandise pro několik
kapel. S Rock Café je spjat díky obálkám tištěného
měsíčníku - Rock Café zinu / programu v období
prosinec 2014–září 2015.
Od poloviny května jsme měli tu čest přestavit
projekt Pio Squad for Čalantika. Dnes již oprávněně
legendární jihlavská kapela Pio Squad, která např.
získala cenu Anděl za album Punk is Dead, byla
poslední tři roky skoro neaktivní. To, co je dostalo
zpátky na pódia, byl projekt Pio Squad for Čalantika,
který udělali společně s nezávislou humanitární
organizací ADRA, kdy se po sérii koncertů vydali do
Bangladéše natočit video, které vybízí k podpoře
tohoto projektu. 16. 5. proběhla v Rock Café vernisáž
výstavy Pio Squad for Čalantika, koncert Pio
Squad i ojedinělá veřejná beseda se členy kapely
a zástupkyní organizace ADRA a povídání o celém
projektu spojená právě s výstavou fotek z hlavního
města Bangladéše, Dháky.

Foto: příprava fotografií Pio Squad pro Čalantiku
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Foto: kopie obrazovky pořadu Události v kultuře České televize,
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000121106/

Červen patřil tvorbě Jaroslavy Poláčkové,
umělkyně, básnířce, spisovatelce fantazie,
snů, scifi a grafičce. Cesta výtvarné činnosti ji
provází trvale a je stále ve vnitřním duchovním
spojení s fantazií a nakreslila příběh o nás všech
a věčné lásce ve všech podobenstvích, příběh
dále pokračuje každým dnem novými kresbami.
Malování má jako život a smrt, oba tyto aspekty
jdou ruku v ruce časem a prostorem. Nakreslila
příběh fantazie, Sci-Fi a prolínají se do něho
další žánry, drama, emoce, horor, komedie, krimi
žánr, magické prvky, láska, spása, světlo, tma,
bůh i ďábel, fikce, erotika, psychedelické prvky,
filozofické názory, krása, milost, znaky, umělé
písmo, intuitivní kresba, automatická kresba.
Používá veškeré barevné struktury a nálady, které
má k dispozici díky její originální technice, na
kterou si náhodně přišla a kterou trvale používá.
Kreslení miluje a věří, že tato volná umělecká vize
dává radost i ostatním.
Slavnostní událost stala pro Rock Café výstava fotek
Martina Schirlo pro naší domácí módní značku Rock
Café Fashion tvorby Jany Hodanové. Česká módní
značka Rock Café fashion vznikla pro radost a nese
punc designového stylového oblečení pro běžný den.
Produkty jsou precizně zpracovány z perfektních

materiálů v malých limitovaných sériích
inspirovaných světovými trendy, avšak v jedinečném
osobitém pojetí české módní designérky Jany
Hodanové. Produkty značky Rock Café fashion jsou
realizovány výhradně u nás v České republice a to
od modelových návrhů po špičkové krejčovské
zpracování.
Zároveň designérka dbá o to, aby modely
vznikaly v přátelském prostředí a z materiálů
co nejšetrnějších k přírodě. V nabídce naleznete
i modely vytvořené z BIO látek opatřených
certifikátem GOTS (Global Organic Textile
Standard). Výrobní odpad likvidujeme ekologicky.
Velkou událostí byla speciální módní přehlídka ku
příležitosti vernisáže výstavy.
Mezi dvě říjnové výstavy patřila výstava fotografií
Food Vision, která byla součástí festivalu
dokumentárních filmů o jídle, Země na Talíři.
Každý má své oblíbené jídlo. Supermarkety nám
nabízejí obrovský výběr potravin za stále nižší
ceny. Spotřebitelský ráj má ale i odvrácenou tvář.
Lidé v rozvojových zemích, ale i v Evropě, kteří
potraviny pěstují nebo zpracovávají, si často sotva
vydělají na živobytí. Řada výrobků se pěstuje nebo
zpracovává tak, že to ničí životní prostředí. Lze to
dělat lépe, udržitelněji? Přes 600 lidí z celé Evropské
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Unie zaslalo fotografie s jejich vizí budoucnosti
jídla. Skrze tuto výstavu byla možnost prohlédnout
si několik z nich a dozvědět se více o skrytých
tématech.
Dále se v říjnu představily návštěvníkům dvě
mladé fotografky Bař Meijerová a Hanuš s ukázkou
fotografií pod názvem „My horrors“. Mladé
začínající umělkyně ve svých fotografiích odhalují
své nitro, děsy a hrůzy, které je sžírají. Vše, co tu
pro ně každý den je, bylo a bude. Rozhodly se tyto
pocity vzít a vložit je do fotografií.
Páter Poster byl název předposlední výstavy roku
a to autorky Kateřiny Bažantové aka „Ktaiwanita“.
Je to zkušená ilustrátorka, která v současné době

žije a tvoří v Paříži. Vystudovala VŠUP v Praze.
Vytváří plakáty, obaly na hudební alba, knižní
obálky, editorial ilustrace, grafiku pro divadla
a festivaly. Stala se členkou výtvarné skupiny Hura
Collective. Prodejní výstava plakátů Pater Poster
byla průřezem jejích prací z poslední doby.
Konec roku stejně jako začátek patřil kolážím. Dne
1. 12. 2015 proběhla v prostorách galerie vernisáž
výstavy kontroverzních koláží Tomáše Břínka
(TMBK), člena ještě kontroverznější party, která
sama sebe nazývá Stay Zmrd. Na vernisáži akusticky
zahrála Nikola Muchová (Mucha), dále pak Honza
Štrup nebo také speciální akustický set členů kapely
Smrtislav.
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PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB
Než za�nete vypl�ovat tiskopis, p�e�t�te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu pro / Specializovanému �nan�nímu ú�adu

ˇ
Hlavní mesto
Prahu

44

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Prahu 1
01 Da�ové identi�ka�ní �íslo

C Z

4 0 7 6 7 3 2 9

02 Identi�ka�ní �íslo

otisk podacího razítka �nan�ního ú�adu

4 0 7 6 7 3 2 9
03 Da�ové p�iznání1)
dodate�né
======

�ádné

6

)

opravné
=====

D�vody pro podání dodate�ného
da�ového p�iznání zjišt�ny dne
04 Kód rozlišení typu p�iznání

1 A

Základní investi�ní fond podle § 17b zákona
Zda�ovací období podle § 21a písm.

a

)

ano

1)

Po�et p�íloh II. oddílu

1

Po�et zvláštních p�íloh8)

0

Po�et samostatných p�íloh9)

3

ne

zákona

P�IZNÁNÍ

k dani z p�íjm� právnických osob
podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)
za zda�ovací období nebo za období, za které se podává da�ové p�iznání
od 0 1 0 1 2 0 1 5

do 3 1 1 2 2 0 1 5

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

´
N O V Y

H O R I Z O N T ,

s . r . o .

06 Sídlo10)
a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné

N ´
a r o d n í

2 0

b) obec

c) PS�

P r a h a

1

110 00
e) �íslo telefonu

d) stát/kód státu

f) �íslo faxu

07 (neobsazeno)
08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce1)

ano
===

ne

ano
===

ne

ano

ne

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u �nan�ního ú�adu dne2)
10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1)
11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)
12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami9)

ano
===

ne
Kód

13 Hlavní (p�evažující) �innost

´
´ ˚ a v mobilních zarízeních
ˇ
Stravovaní
v restauracích, u stanku
MFin 5404 - vzor �. 26

)

N

Kód klasi�kace CZ-NACE2)

´
ˇ
Provozovaní
kulturních zarízení

25 5404

2

.
.

.
.

(platný pro zda�ovací období zapo�atá v roce 2015 a pro �ásti zda�ovacích období zapo�atých v roce 2016,
za které lh�ta pro podání da�ového p�iznání uplyne do 31. prosince 2016)
1
ˇ
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ˇ CZ40767329
DIC:
II. ODDÍL – da� z p�íjm� právnických osob (dále jen „da�“)
�ádek

Vyplní v celých K�

Název položky

poplatník

�nan�ní ú�ad

Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji3)
108)

ke dni

-129 230

31.12.2015

208)

�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

308)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

40

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm� (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

50

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

618)

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

45

148 760

628)

70

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

148 760

100

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

101

P�íjmy, jež u ve�ejn� prosp�šných poplatník�, nejsou p�edm�tem dan� podle
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu
mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1098)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1108)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1118)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1128)

�ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

120

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

130

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

1408)

P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví

1608)

Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

1618)

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

1628)

170

Mezisou�et
(�. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Identi�ka�ní �íslo

4 0 7 6 7 3 2 9

P�íloha �. 1 II. oddílu

Da�ové identi�ka�ní �íslo

C Z

4 0 7 6 7 3 2 9

A. Rozd�lení výdaj� (náklad�), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm�, uvedených na �ádku 40 podle ú�tových skupin ú�tové t�ídy – náklady
�ádek

46

Vyplní v celých K�
poplatník
�nan�ní ú�ad

Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)

1

ˇ
´ nakupy
´
50 Spotrebovane

2

ˇ
51 Sluzby

3

´ provozní naklady
´
54 Jine

975
129 824
17 961

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Celkem

148 760

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
�ádek

Vyplní v celých K�
poplatník
�nan�ní ú�ad

Název položky

1

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

2

(neobsazeno)

3

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

4

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

5

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

6

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

7

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

8

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2007

9

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

10

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

11

Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

X

X

0

b) Ú�etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy�azení z majetku poplatníka
3
ˇ
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Přiznání k dani z příjmů právnických osob

ˇ CZ40767329
DIC:
C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj� (náklad�) k dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvá�ené podle zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt�ní základu dan�
z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o rezervách)
a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da�ových výdaj� (náklad�) a zákonné opravné položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují všichni poplatníci
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky

poplatník

�nan�ní ú�ad

1

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

4

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním
�ízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

5

Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

6

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

7

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da�ové p�iznání

8

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

9

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

10

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

11

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

12

Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn�ných v daném zda�ovacím období, za které se podává da�ové p�iznání jako
výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

47

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují pouze banky
13

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

148)

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

15

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

16

Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178)

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

18

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vypl�ují pouze spo�itelní a úv�rní družstva a ostatní �nan�ní instituce
Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní
19
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
20
218)
22

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona
o rezervách za dané zda�ovací období
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

d) Rezervy v pojiš�ovnictví – vypl�ují pouze pojiš�ovny
23

Rezervy v pojiš�ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává da�ové p�iznání

24

Stav rezerv v pojiš�ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání
4
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e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vypl�ují všichni poplatníci
25
26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zda�ovacím období
Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci
zda�ovacího období

f) Ostatní zákonné rezervy – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ní k jejich tvorb� a použití
Rezerva na p�stební �innost vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává da�ové p�iznání
Stav rezervy na p�stební �innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
28
se podává da�ové p�iznání
298) Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím
období
g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ni k její tvorb� a použití
Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� vytvo�ená podle § 11a
30
až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání
Stav
rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel�
31
(§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání
27

48

D. (neobsazeno)
E. Ode�et da�ové ztráty od základu dan� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu dan� podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p�íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve zn�ní platném do 14. �ervence
2011 (vyplní se v celých K�)
�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které se podává
da�ové p�iznání,
v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené
nebo p�iznávané
za období
uvedené ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném
zda�ovacím období

2

3

4

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

0

1

1

01012014 3 1 1 2 2 0 1 4

1 104 192

0

2

01012012 3 1 1 2 2 0 1 2

760 801

699 832

kterou lze ode�íst
v následujících
zda�ovacích obdobích
5

1 104 192
19 530

41 439

19 530

1 145 631

3
4
5
6
7
8
9

Celkem

F. Odpo�ty podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)
b) Uplat�ování odpo�tu na podporu výzkumu a vývoje od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých K�)
�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které je podáváno da�ové
p�iznání, v n�mž vznikl nárok na
odpo�et podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na odpo�et na podporu výzkumu
a vývoje vzniklá v období
uvedeném ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
obdobích

ode�tená v daném
období

kterou lze ode�íst
v následujících
obdobích

0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem

c) Uplat�ování odpo�tu na podporu odborného vzd�lávání od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých K�)
�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které je podáváno da�ové
p�iznání, v n�mž vznikl nárok na
odpo�et podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona od – do

Celková výše nároku na
odpo�et na podporu odborného vzd�lávání vzniklá
v období uvedeném ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
obdobích

ode�tená v daném
období

kterou lze ode�íst
v následujících
obdobích

0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem
5
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G. Celková hodnota bezúplatných pln�ní, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako ode�et od základu
dan� sníženého podle § 34 zákona5)
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky

poplatník

�nan�ní ú�ad

Celková hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona,
v�. �ástky ze �. 2
Ze �. 1 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných slev na díl�ím
odvodu z loterií a jiných podobných her

1
2

H. Roz�len�ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na �. 3005)
Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

�ádek Název položky
1

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

2

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

3

(neobsazeno)

4

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (�. 1 + 2)

5)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

9

X

I. Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í5)
�ádek

X

Po�et samostatných p�íloh
Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

Název položky

18)

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou
úplného zápo�tu

2 9)

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek z �. 3 samostatných p�íloh k tabulce I)

39 )

Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek z �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

4

Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek z �. 1 a 3)

5

Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl mezi �ástkami
na �. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

J. Rozd�lení n�kterých položek v p�ípad� komanditní spole�nosti4) (vyplní se v celých K�)
�ádek
0

Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
1

1

Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

2

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát)
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210)

3

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/c)

4

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/b)

5

Hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely
vymezené v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

6

Ze �. 5 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných
slev na díl�ím odvodu z loterií a jiných podobných her

7

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
zákona (�. 4 tabulky H)

8

(neobsazeno)

9

Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

�ástka p�ipadající
na komplementá�e

�ástka p�ipadající
na komanditisty

2

3

�ástka za komanditní
spole�nost jako celek
(sl. 2 + 3)
4

X

X

X

K. Vybrané ukazatele hospoda�ení
M�rná
jednotka

�ádek Název položky
1

Ro�ní úhrn �istého obratu

2

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�,
zaokrouhlený na celé �íslo

K�
osoby

Vyplní
poplatník

�nan�ní ú�ad

19 497 084
13

6
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Vyplní v celých K�

�ádek

50

poplatník

200

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 – 170)3)

201

�ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

2108)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní
v zahrani�í3)5)

220

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 – 201 – 210)3)

2408)

19 530

19 530
Vyplní v celých K�

�ádek
230

�nan�ní ú�ad

poplatník

�nan�ní ú�ad

19 530

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)
Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích
podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

241
242

Ode�et nároku na odpo�et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona, v�etn� ode�tu dosud neuplatn�ných výdaj� (náklad�)
p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje ve zn�ní zákona platném do 31. 12. 2013

243

Ode�et nároku na odpo�et na podporu odborného vzd�lávání podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona

250

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající na
komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno
vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky podle § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

251
260
270

280

0

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve�ejn� prosp�šní poplatníci
(§ 17a zákona) dále snížit základ dan� uvedený na �. 250
Ode�et bezúplatných pln�ní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z �ástky
na �. 250)5)
Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 – 251 – 260)
Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
�. 270 x �. 280
100

290

Da�

300

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do �ástky na �. 290)5)

0
19
0

301
310

Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 – 300 ± 301)5)

320

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310)

330

Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 – 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru5)

3318)

Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dol�5)

332

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

333

Da� ze samostatného základu dan�
zaokrouhlená na celé K� nahoru

334

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

335

Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 – 334),
zaokrouhlená na celé K� nahoru

�. 331 x �. 332 ,
100

0

0

0

340

Celková da� (�. 330 + 335)

360

Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle
§ 38a odst. 1 zákona (�. 340 – 335 = �. 330)

0
0
0
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III. ODDÍL – (neobsazeno)
�ádek

Název položky

1

Vyplní v celých K�
poplatník

�nan�ní ú�ad

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

(neobsazeno)

X

X

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání
�ádek

Vyplní v celých K�

Název položky

poplatník

1

Poslední známá da�

2

Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu)

3

Zvýšení (+), snížení (–) dan� (�. 2 – �. 1)

4

Poslední známá da�ová ztráta

5

Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

6

Zvýšení (+), snížení (–) da�ové ztráty (�. 5 – �. 4)

�nan�ní ú�ad

51

V. ODDÍL – placení dan�
Vyplní v celých K�

Název položky

�ádek

poplatník

�nan�ní ú�ad

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

1
28)

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

3 8)

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)
Nedoplatek (–)
P�eplatek (+)

4

(�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) < 0
(�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) > 0

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P�IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o podepisující osob�:

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby
Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

P a v e l

S v o b o d a / J e d n a t e l

Osoba oprávn�ná k podpisu
Datum

0 1 0 4 2 0 1 6

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu
Otisk
razítka

Vysv�tlivky:
) Nehodící se škrtn�te
) Vyplní �nan�ní ú�ad
3
) V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem minus (–)
4
) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5
) Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost, uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6
) P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� anebo podle
§ 38u zákona, budou na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí
programového vybavení aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.
7
) Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového
p�iznání (§ 72 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní
záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách
vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný
soubor typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro �nan�ní správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh,
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8
) Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné ve smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh
sou�ástí programového vybavení aplikace.
9
) Výpo�et vykázané �ástky nebo uvedení dalších údaj� k takto ozna�enému �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Ministerstvo
�nancí. Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání
pro �nan�ní správu.
10
) § 17 odst. 3 zákona.
1
2

8

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz
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ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky: NOVÝ HORIZONT s. r. o. | Národní 20 | 110 00 Praha 1
IČO: 40767329
Označení

AKTIVA

a

b

Číslo
řádku
Brutto
1

c

AKTIVA CELKEM 

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

001

7 464

3 914

3 550

1 506

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

B.

Dlouhodobý majetek 

003

5 149

3 914

1 235

409

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

0

0

0

0

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

005

5 149

3 914

1 235

409

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C. I.
C. II.
C. III.

(A. + B. + C. + D.I.)

Minulé úč.
období

Běžné účetní období

(B.I. + B.II. + B.III.)

006

0

0

0

0

007

2 058

0

2 058

988

Zásoby

008

206

0

206

96

Dlouhodobé pohledávky

009

0

0

0

0

Krátkodobé pohledávky

010

1 631

0

1 631

761

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

011

221

0

221

131

D. I.

Časové rozlišení

012

257

0

257

109

Označení

PASIVA

a

b
(A. + B. + C.I.)

013

3 550

1 506

A.

Vlastní kapitál(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)

014

-3 728

-3 600

A.I.

Základní kapitál

015

110

110

A.II.

Kapitálové fondy

016

0

0

A.III.

Fondy ze zisku

017

11

11

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

018

-3 721

-2 555

A.V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/

019

-128

-1 166

A.V.2.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/

020

0

0

B.

Cizí zdroje 

021

6 453

3 364

B. I.

Rezervy

022

0

0

B. II.

Dlouhodobé závazky

023

0

0

B. III.

Krátkodobé závazky

024

6 453

3 364

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

025

0

0

C. I.

Časové rozlišení

026

825

1 742

(C.I. + C.II.+ C.III. + C.IV.)

Číslo
řádku
c

PASIVA CELKEM 

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

Stav v běžném účet. období

Stav v minulém účet. období

5

6

Sestaveno dne: 1. 4. 2016
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: Provozování kult. zařízení

Podpisový záznam:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
2015
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky: NOVÝ HORIZONT s. r. o. | Národní 20 | 110 00 Praha 1
IČO: 40767329
Označení
a

TEXT

Číslo řádku

b
I.

A.

01

6 248

6 175

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

3 052

2 941

03

3 196

3 234

04

4 836

3 730

05

13 089

12 894

06

-5 057

-5 930
3 032

Obchodní marže 

II.

Výkony

(I. - A.)

Výkonová spotřeba
+

minulém
2

Tržby za prodej zboží

+
B.

c

Skutečnost v účetním období
běžném
1

Přidaná hodnota

(I. - A. + II.-B.)

C.

Osobní náklady

07

3 163

D.

Dan a poplatky

08

6

7

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

09

239

106

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

10

748

0

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

11

0

0

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

12

0

0

Ostatní provozní výnosy

13

7 404

7 959

Ostatní provozní náklady

14

56

95

Převod provozních výnosů

15

0

0

Převod provozních nákladů

16

0

0

17

-369

-1 211

Tržby z prodeje cenných papír a podíl

18

0

0

Prodané cenné papíry a podíly

19

0

0

20

0

0

III.

IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.

Provozní výsledek hospodaření 

(zohlednění položek (+). až V.)

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

21

0

0

Náklady z finančního majetku

22

0

0

K.
IX.

(součet VII.1. až VII.3.)

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

23

0

0

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

24

0

0

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

25

0

0

Výnosové úroky

26

0

0

Nákladové úroky

27

0

2

Ostatní finanční výnosy

28

1

1

Ostatní finanční náklady

29

20

18

Převod finančních výnosů

30

0

0

Převod finančních nákladů

31

0

0

32

-19

-19

Daň z příjmů za běžnou činnost

33

0

0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)

34

-388

-1 230

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
**

Finanční výsledek hospodaření

(zohlednění položek VI. až P.)

Označení
a

b
XIII.

Číslo řádku
c

Skutečnost v účetním období
běžném
1

minulém
2

Mimořádné výnosy

35

260

64

R.

Mimořádné náklady

36

0

0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

37

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)

38

260

64

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

39

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek
hospodaření - T)

40

-128

-1 166

****

Výsledek hospodaření před zdaněním
(provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření +
mimořádné výnosy - R.)

41

-128

-1 166

+
T.

54

TEXT

Sestaveno dne: 1. 4. 2016
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: Provozování kult. zařízení

Podpisový záznam:
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PŘEHLED
O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
2015
55

Přehled o penežních tocích sestavený za účetní období 2015 (v tis. Kč)
Název a sídlo účetní jednotky: NOVÝ HORIZONT s. r. o. | Národní 20 | 110 00 Praha 1
IČO: 40767329
Číslo položky

Název položky

Počáteční stav

Skutečnost

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

×

132,00

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

×

-129,00

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

×

-509,00

Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
A.1.1.
a goodwillu

×

239,00

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

×

-748,00

×

-638,00

×

-88,00

×

-848,00

×

775,00

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu
a mimořádnými položkami

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a
A.2.1.
dohadných účtů aktivních
A.2.2.

Změna stavu krátkodob. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového
rozlišení a dohadných účtů pasivních

A.2.3. Změna stavu zásob

×

-15,00

×

-726,00

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

×

-726,00

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

×

748,00

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

×

748,00

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

×

22,00

R. Stav penežních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

×

154,00

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PŘÍLOHA
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
2015
56

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.
Firma:
Sídlo:
IČO:
Zapsána do OR dne:
Právní forma:
Předmět podnikání:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

NOVÝ HORIZONT s. r. o.
Národní 20, 110 00 Praha 1
40767329
9. 7. 1991
Společnost s ručením omezeným
Hostinská činnost
31. 12. 2015
30. 3. 2016
Pavel Svoboda
Pavel Svoboda

V Praze dne 31. 3. 2016
Podpisový záznam:
FO nebo PO podílející se více než 20 % na základním kapitálu ÚJ:
Jméno, název
Výše vkladu v %
Pavel Svoboda
50 %
Michal Pánek
50 %
Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Pavel Svoboda, jednatel
Michal Pánek, jednatel
ODSTAVEC 3
Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 13 Osobní náklady: 3162765
Členové řídících orgánů (počet): 1 Osobní náklady: 192984
ODSTAVEC 5
Použité obecné účetní zásady: Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a českými účetními
standardy pro podnikatele v platném znění.

Rock Café – vaše třetí ucho | www.rockcafe.cz
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Způsob oceňování: pořizovací cenou
Způsob odpisování: Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila společnost v
interní směrnici tak, že za základ vzala metody používané při výpočtu daňových odpisů.
Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní
jednotce k žádným odchylkám od používaných metod.
Způsob stanovení opravných položek: Společnost vytváří účetní resp. nedaňové opravné položky k zásobám zboží,
které vykazuje nulový obrat za posledních 12 měsíců před datem účetní závěrky. Společnost vytváří zákonné účetní
opravné položky k pohledávkám, které jsou k datu účetní závěrky více než 210 dní po splatnosti ve výši 100 %.
Způsob stanovení oprávek k majetku: Oprávky k dlouhodobému majetku odpisovanému se vytvářejí podle
účetních odpisů.
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Při přepočtu cizích měn na českou měnu, používá
společnost v průběhu účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
ODSTAVEC 6
Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a majetkové situace a výsledku
hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují
zvlášní komentář.
Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a
výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát:
Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:
Přijaté dotace na inv. a prov. účely: Magistrát hlavního Města Prahy – výše dotace v tis. Kč 6.500
ODSTAVEC 7
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
Pohledávky: Společnost neevidovala k 31. 12. 2015 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 36 měsíců.
Závazky: Společnost neevidovala k 31. 12. 2015 žádné závazky po lhůtě splatnosti delší než 36 měsíců.

