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Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2013

Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s.

            IČ: 27551008

K Sokolovně 452

503 41 Hradec Králové 

Datum evidence v rejstříku neziskových právnických osob u KS v Hradci Králové ode dne

11.12.2008 pod číslem O 186.

Statutární orgán: MgA. Lukáš Kobrle, předseda správní rady

Mgr. Andrea Simonidesová, člen správní rady

Kateřina Hradílková, člen správní rady

Dozorčí rada: Jan Kozák, člen dozorčí rady

Denisa Andrlová, člen dozorčí rady

Marie Vlčková, člen dozorčí rady

Zakladatel: MgA. Lukáš Kobrle
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Obecně prospěšné služby poskytované agenturou:

 zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež - působí jako prevence 

sociálně patologických jevů (zejména u ohrožených skupin lidí), zabezpečování 

široké nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti 

a mládež
 výchova a rozvoj mládeže v kulturních oblastech - dramatická, hudební, pěvecká, 

taneční, výtvarná, amatérská filmová a další umělecká tvorba, vyhledávání a rozvoj 

talentovaných dětí
 rozvoj komunikačních dovedností mládeže a výuka mediální výchovy vedoucí 

k novinářské, rozhlasové a televizní tvorbě

provoz internetového rádia, které slouží jako nástroj činnosti žáků mediální 

výchovy
 rozvoj žáků v práci s moderními komunikačními technologiemi - tvorba 

internetových stránek, práce s rozhlasovou, divadelní a filmovou technikou atd.
 realizace a moderování kulturních akcí - divadelních představení, komponovaných 

večerů, festivalů, přehlídek, hudebních večerů a vernisáží
 rozvoj, podpora a prezentace kultury - tvorba a realizace amatérských divadelních 

představení a filmů, podpora vzniku nových kulturně využitelných prostorů
 pořádání vzdělávacích akcí - další vzdělávání pedagogů - semináře pro učitele ZŠ 

a SŠ zejména v oblasti výuky dramatické a mediální výchovy
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Historie Umělecké agentury Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s.

Umělecká agentura Ambrozia nabízí mladým lidem od roku 2009 výuku divadelního a

filmového  herectví,  zpěvu,  tance  a  moderování.  Svoji  nabídku  rozšiřuje  o  doplňkové

obory jako je třeba dabing, fotografie apod. Kromě celoročních kurzů zaměřené především

na divadelní práci pořádáme také týdenní kurzy a víkendové workshopy, který se účastní

stovky  mladých  lidí  z  celé  ČR.  Lektoři  se  rekrutují  z  řad  špičkových  profesionálů  -

absolventů a pedagogů prestižních škola jako jsou DAMU, FAMU, JAMU… . Tradici a

kvalitu se snažíme zvyšovat a to nejen v narůstajícím počtu kurzů, ale i v uměleckých

činnostech.

Naše činnost  a fungování  je hrazena pouze z příspěvků dětí,  které k nám jezdí nebo

docházejí, případně z provozních dotací města a kraje.
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Přehled dotací

V roce 2013 nám z prostředků města Hradce Králové byla poskytnuta dotace na činnost ve

výši 31.300 ,- Kč.

ZDROJ DOTACE VÝŠE DOTACE PODPOŘENÁ AKCE PODPOŘENO

MĚSTO

10.000,- Kč     ZIMNÍ AMBROZIÁDA Materiální

zabezpečení

              MĚSTO

10.000,- Kč    LETNÍ AMBROZIÁDA Materiálně

technické

zabezpečení

MĚSTO

           3.300,-Kč RÁDIO AMBROZIA Materiálně

technické

zabezpečení
MĚSTO

     8.000,- Kč

PRONÁJEM PROSTOR

NA PA 13 a VA 13 Pronájem prostor
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Akce a projekty realizované v roce 2013 

Nabídka celoročních kurzů pro šk. rok 2013/2014

(Kód 01) Divadelní herectví 14-17 let 

KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov 

KDY KURZ PROBÍHÁ: každý pátek 16,30 – 18,30 

VĚK ÚČASTNÍKŮ: 14 – 17 let 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA POLOLETÍ: 700,- Kč 

LEKTOR: Lukáš Kobrle 

(Kód 02) Divadelní herectví 6.-8. třída 

KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov 

KDY KURZ PROBÍHÁ: každý pátek 15,00 – 16,30 

VĚK ÚČASTNÍKŮ: 11-13 let 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA POLOLETÍ: 700,- Kč 

LEKTOR: Nikola Krejčová 
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(Kód 03) Divadelní herectví 4.-5. třída 

KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov 

KDY KURZ PROBÍHÁ: každé pondělí 14,15 – 15,45 

VĚK ÚČASTNÍKŮ: 9 – 10 let 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA POLOLETÍ: 700,- Kč 

LEKTOR: Lukáš Kobrle 

(Kód 04) Divadelní herectví 2.- 3. třída 

KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov 

KDY KURZ PROBÍHÁ: každé pondělí 13,00 – 14,00 

VĚK ÚČASTNÍKŮ: 7 – 8 let 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA POLOLETÍ: 700,- Kč 

LEKTOR: Andrea Binarová 

(Kód 10) Individuální kurz sólového populárního zpěvu 

KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov 

KDY KURZ PROBÍHÁ: dle domluvy 

VĚK ÚČASTNÍKŮ: neomezen 

CENA ZA HODINU (60 MINUT): 200,- Kč 

LEKTOR: Andrea Binarová 
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Vánoční besídka celoročních kurzů

Jako již trdaičně pořádala Umělecká Agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. 

vánoční besídků,  na které se představily děti navštěvující celoroční herecké a pěvecké 

kurzy. Besídka probíhala v sídle agentury, tedy v divadelním sále ZŠ Pouchov a byla zde 

opět krásná předvánoční atmosféra. Bylo přichystáno i drobné občerstevní v podobě 

domácího cukroví a čaje a tak rodiče strávili divadelní večer se svými dětmi, které 

připravily krásná vystoupení.
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Přípravný kurz na přijímací řízení na umělecké školy

Kód 100) Přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední a vysoké herecké školy 

Každá neděle od 14,00 – do 18,00 

- talentové zkoušky

webové stránky: http://herecka-skola.webnode.cz/pripravny-kurz/

Výuka  probíhala každou neděli od 14,00 do 18,00 v divadelním sále, tanečním sále a 

studiu v sídle Umělecké agentury Ambrozia v Hradci Králové.

Kurz obsahuje 70 hodin výuky. Součástí kurzu je také podzimní soustředění a závěrečné

víkendové soustředění.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

ÚSPĚCHY ÚČASTNÍKŮ

Jako v každém roce i letos účastníci  přípravného kurzu na umělecké školy absolvovali

přijímací řízení na konzervatoři a DAMU, ať už jen pro získání zkušenností tak i proto,

aby řádně absolvovali příjímací řízení a nastoupili na SŠ či VŠ. V letošním roce byla přijata

jedna studentka na Konzervatoř v Brně, byla přijata z prvního místa.
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Soustředění celoročních kurzů 2013

Z důvodů návaznosti na systematickou

práci v celoročních kurzech se dostalo

dětem nabídky soustředění celoročních

kurzů na horách v Deštném v Orlických

horách, a to v termínu  jarních prázdnin

24.2. - 2.3. 2013. Soustředění CK se

zúčastnilo 17 žáků, kteří pracovali ve dvou

skupinách. Mladší skupina dětí pracovala

pod vedením lektorky Kateřiny Hradílkové a starší skupina pod vedením lektorky Andrei 

Simonidesové. Děti si mohly vybrat zda-li budou lyžovat či ne.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Žáci se věnovali kromě přípravy divadelního představení oborům jako je IMPROVIZACE,

PRÁCE S REKVIZITOU, GROTESKA, FILMOVÉ HERECTVÍ.     
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Zimní Ambroziáda v Deštném v Orlických horách

Termín: 24.2. - 2.3. 2013

Počet účastníků: 29 dětí

CO JE ZIMNÍ AMBROZIÁDA 

Zimní Ambroziáda je týdenní umělecky zaměřený vzdělávací kurz, který proběhl o jarních

prázdninách v Orlických horách. Polovinu času se budou účastníci věnovali natáčení filmů

a výuce herectví a zpěvu. Druhá půlka každého dne byla věnována zimním sportům (lyže,

snowboard) pod vedením instruktorů. 

KOMU JE ZIMNÍ AMBROZIÁDA URČENA 

Zimní Ambroziáda je určena pro děti a mladé lidi od 9 do 18 let. 

LEKTOŘI ZIMNÍ AMBROZIÁDY 

Na Zimní Ambrozádě vyučovali odborníci z celé ČR. Protože

hlavním produktem je natáčení filmů, jednalo se zejména o filmaře

a lektory herectví z DAMU, JAMU, FAMU nebo Vyšší odborné

školy herecké v Praze. 
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JAK ZIMNÍ AMBROZIÁDA PROBĚHLA 

Akce začala nedělním obědem na horské chatě Radost. Doprava mohla být buď 

individuální nebo pomocí našeho svozového autobusu za příplatek. Po příjezdu se 

účastníci ubytovali v pokojích a byli rozděleni do několika filmových štábů. Každý štáb 

během týdne pracoval pod vedením lektorů natáčel film, absolvoval výuku herectví a také 

lyžoval. Většinu dnů jsme strávili půlku dne uměleckými aktivitami a půlku dne 

lyžováním. Na večery byly připraveny zajímavé programy (Talent show, diskotéka, 

filmová projekce, Scénky na scénu atd.). V závěru týdne proběhla prezentace filmů, které 

účastníci natočili. Všichni účastníci se mohli zdarma zaregistrovat do databáze castingové 

agentury, ze které jsou vybíráni herci do filmů a reklam. 

KDE PROBĚHLA ZIMNÍ AMBROZIÁDA 

Zimní Ambroziáda proběhla už tradičně v Horské chatě Radost, která se nachází u 

lyžařského areálu Deštné v Orlických horách. Chata je vybavena dvěma společenskými 

místnostmi (se světelnou a zvukovou technikou, mikrofony pro mluvené slovo a zpěv a 

filmovou projekcí). 
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UBYTOVÁNÍ A STRAVA 

Ubytování bylo zajištěno ve dvou až šestilůžkových pokojích na hlavní budově nebo na 

srubech. Postele jsou vybaveny lůžkovinami. Stravování má formu plné penze a probíhá v 

chatě. Samozřejmostí byla odpolední svačina a celodenní pitný režim. 
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Zimní Ambroziáda v Alpách

Termín: 1.2. - 10.2. 2013

Počet účastníků: 41

LOKALITA  A UBYTOVÁNÍ

Zimní Ambroziáda ve francouzském středisku Puy St. Vincent. Ubytováni 

bylo v hlavní rezidenci celé oblasti - La Voile. Ta se nachází v nadmořské výšce 1800 metrů

přímo u stanoviště lanovek a vleků. Ubytování bylo zajištěno ve dvou až šestilůžkových

apartmánech.  Součástí  každého apartmánu bylo  vlastní  sociální  zařízení  se  sprchou či

vanou a venkovní terasa.  Apartmán dále obsahoval vybavenou kuchyňku a televizi  se

satelitem. 

LYŽOVÁNÍ

Lyžařské středisko Puy Sant Vincent se rozprostírá na kraji národní parku Les Ecrins a je

ale  bohaté na slunce a  sníh.  Středisko nabízí  celkem 78 km sjezdových tratí.  Jedná se

zajména o červené a modré (tedy středně náročné) sjezdovky. K dispozici je i  nespočet

sjezdovek pro vyznavače lyžování ve volném terénu. Ve středisku lze využívat 7 lanovek a

5 vleků.  
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KOMU JE ZIMNÍ AMBROZIÁDA URČENA?

Zimní Ambroziáda v Alpách je určena nejenom tradičně pro děti a mládež ve věku od 8 do

18 let,  ale  také  pro  celé  rodiny.  Účastníci  jsou rozděleni  v  apartmánech podle  věku a

pohlaví. Zajištěn je program a neustálý pedagogický a zdravotní dohled – a to na svahu i v

budově. Program je tvořen ze dvou složek – lyžování a umělecký projekt (natáčení filmu).

Každý den se jedno půldne (cca 4 hodiny) lyžuje a druhé půldne točí film. Program je

zpestřen možností bobování, ochutnávky sýrů či grilováním. 
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Letní Ambroziáda – Letní škola Ambrozia v ČR
Letní  Ambroziáda  je  týdenní  umělecký   intenzivní  kurz,  které  v  rámci  daných oborů

připraví na všechny složky umělecké práce. Pracovat se bude v malých skupinkách pod

vedením zkušenných lektorů. Zúčastnit se mohou děti a mladí lidé ve věku od 8 do 18 let.

Letní Ambroziáda v Jaroměři – I. turnus

Termín: 30.6. - 6.7. 2013

Počet účastníků: 118

Letní Ambroziáda v Jaroměři – II. turnus

Termín:  7.7. – 13.7. 2013

Počet účastníků: 121

Letní Ambroziáda v Brně

Termín: 14.7. – 20.7. 2013

Počet účastníků: 121

Letní Ambroziáda v Domaželicích u Přerova

Termín: 21.-27.7. 2013

Počet účastníků: 74

Letní Ambroziáda v Jihlavě

Termín: 8.-16.8. 2013

Počet účastníků: 109
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LETNÍ AMBROZIÁDA – OBORY: 

Veškeré přihlášky na námi pořádané akce jsou elektronické a právě tam  si děti mohou

vybrat obor – školu, kterou chtějí absolvovat. Zde jsou popsány a také jednotlivé předměty

v rámci nich vyučované.

 Filmová  škola:  filmové  herectví,  filmová

tvorba, improvizace, dabing.

 Herecká  škola: divadelní  herectví,

improvizace, hlasová a pohybová výchova,

filmové herectví, dabingové herectví
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 Muzikálová škola:

divadelní herectví, hlasová výchova

a zpěv, scénický tanec

 Taneční škola: moderní tanec,

výrazový  tanec,  natáčení

tanečního videoklipu

 Moderátorská  škola: hlasová  výchova  a  práce  s  mikrofonem,

rozhlasové moderování, televizní moderování, moderování živých akcí
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JAK LETNÍ AMBROZIÁDA PROBÍHÁ

První den kurzu jsou účastníci rozděleni do tříd po maximálně 15ti lidech zhruba stejného 

věku. Každá třída pak má svůj rozvrh, podle kterého po celý týden pracuje v jednotlivých 

předmětech s různými lektory. Poslední den kurzu proběhne veřejná prezentace ukázek 

práce pro rodiče a přátele účastníků.

Během týdne čeká účastníky také relaxace v podobě tradičních letních aktivit (koupání, 

grilování, sport) a spousta zábavných večerních programů (diskotéka, Talent show, 

Partička, StarDance atd.) a návštěvy známých osobností.

SETKÁNÍ SE SLAVNÝMI OSOBNOSTMI

Stalo se už tradicí, že na hereckou školu přijíždějí slavní herci, kteří s účastníky pobesedují

a poskytnou řadu cenných rad. Našimi hosty byli třeba Tomáš Töpfer, Ondřej Vetchý, 

Miloslav Mejzlík, Petr Kostka, Tomáš Savka a další.

DALŠÍ UPLATNĚNÍ NAŠICH ÚČASTNÍKŮ

Účast na Letní herecké škole Ambrozia vám může otevřít dveře do světa profesionálního 

filmu a nebo vám pomoci s přípravou na talentové zkoušky na střední a vysoké herecké 

školy.

Talentové zkoušky nanečisto

Účastníci mají možnost vyzkoušet si nanečisto, jak probíhají přijímací zkoušky na 

hereckou konzervatoř, DAMU nebo JAMU. Zájemci vystoupí před porotou s jedním 

monologem a jednou básní, které se naučí zpaměti interpretovat ještě před příjezdem na 

hereckou školu. Porota poté bude zadávat různé variace a úkoly tak, jak to chodí u 
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pravých přijímaček. Ty nejúspěšnější poté můžeme přijmout do celoročního kurzu, v 

rámci kterého intenzivně připravujeme zájemce na přijímačky na herecké školy 

Talentové zkoušky nanečisto jsou pro účastníky dobrovolné.

Certifikát o absolvování kurzu

Účastníci herecké školy získají certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu, na jehož 

základě se mohou ucházet o pozici tzv. eléva ve statutárních divadlech, mohou se 

registrovat jako herci se základním proškolením v castingových agenturách. Certifikát 

může přinést kladné body i u přijímacích zkoušek na neherecké střední a vysoké školy – 

jako mimoškolní zájmová aktivita.

Nabídky castingů do filmů, seriálů a reklam

Díky tomu, že našimi kurzy projde přes 1000 účastníků ročně, jsme zajímavým partnerem 

pro mnoho televizí i filmové produkce. Několikrát do roka nám tak chodí poptávka po 

dětských i dospělých hercích do filmů, seriálů a reklam. Nabídky rolí zdarma přeposíláme

všem účastníkům našich kurzů a sdílíme je na facebooku.

Obsazení do filmů a seriálů režiséra Tomáše Magnuska

Intenzivní spolupráci jsme navázali s úspěšným filmovým režisérem Tomášem 

Magnuskem (Bastardi, Školní výlet, Jedlíci atd.). Tento režisér, který točí několik projektů 

ročně si vybírá dětské herce výhradně z řad našich absolventů na základě doporučení 

našich lektorů.
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Letní Ambroziáda v Chorvatsku
Letní turnusy u moře proběhají stejně jako v minulých letech na slunném chorvatském

poloostrově Istrie. Kromě koupání, relaxace a plážových her a sportů čekána účastníky  i

práce na uměleckých projektech a skvělé večerní programy. Účastníci si budou moci volit

mezi  hereckým,  filmovým,  muzikálovým,  tanečním  nebo  moderátorským  zaměřením.

Hlásit se mohou zájemci ve věku od 8 do 18 let. 

Letní Ambroziáda v Chorvatsku I. Turnus

Termín: 2.-11.8. 2013

Počet účastníků: 38

Letní Ambroziáda v Chorvatsku II. Turnus

Termín: 9.-18.8. 2013

Počet účastníků: 43

Letní Ambroziáda v Chorvatsku III. Turnus

Termín: 16.-25.8.2013

Počet účastníků: 37

Letní Ambroziáda v Chorvatsku IV. Turnus

Termín: 23.8. -1.9.2013

Počet účastníků: 30
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DOPRAVA

Do Chorvatska se jelo společně luxusním

klimatizovaným autobusem, který nám

stejně zajistila společnost CDS Náchod.

Vybrat si účastníci mohli ze 4 nástupních

míst: Praha, Hradec Králové, Brno a

Bratislava. Cesta trvá asi 12 hodin.

STRAVA A UBYTOVÁNÍ

Ubytování bylo zajištěno v dřevěných chatách. Ty mají celkem tři místnosti, přičemž v 

každé jsou 2 – 3 lůžka. Do chat je zavedena el. energie (běžné koncovky zásuvek). Každá 

chata je vybavena nádobím a ledničkou. Sociální zařízení (WC, sprchy, umývárny s teplou 

i studenou vodou) jsou společné a jsou zhruba 50 metrů od chatek.

Stravování pak byla formou plné penze. Po loňských zkušenostech z Itálie (ne všechny 

děti jedly místní jídla), jsme měli českého kuchaře, který vpeciálně vařil speciálně pro naší 

skupinu.

PROGRAM MIMO VÝUKU

Kromě práce na uměleckých projektech čekali na

účastníky také tradiční letní aktivity (koupání,

opalování, míčové hry, závody na člunech,

petangue, badminton, stavění hradů, výlety atd.).

Večerní programy byly pak ale hlavně umělecké –

Partička, Talentshow, Ambroziádní videostop, Stardance, venkovní kino, návštěva 

festivalu ve Fažaně a poslední večer na účastníky čekala skvělá diskotéka u moře.
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ZÁVĚREČNÝ PROGRAM

Závěrečný program se samozřejmě konala v Chorvatsku a byl veřejně přístupný i pro 

ostatní obyvatele kempu. Byla zde živá vystoupení – divadlo, improvizace, zpěv, ale i 

natočené filmy a taneční videoklipy. Program měl veliký úspěch.
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Dramaticko – hudebně – moderátorský workshop pro žáky z Polska a ČR

Dne  5.10. 2013 se ve spolupráci s naší agenturou a Magistrátem města Hradec Králové,

konaly  workhsopy pro česko –  polské  studenty v  rámci  projektu KULTURA SPOJUJE

NÁRODY. Vše  probíhalo v sídle UA Ambrozia na základní škole Pouchov. Stdenti prošli

třemi workshopy:

1. Divadelní worskhop – téma: Groteska pod vedením MgA. Lukáše Kobrleho

2. Moderátorský worshop – téma: Rádio pod vedením Nikoly Krejčové

3. Hudební workshop – téma: Boomwhackers pod vedením Mgr. Andrei Binarové

Z hodnocení  pedaogogů,  které  děti  doprovázeli,  ale  i  z  hodnocení  samotných dětí  se

workshopy podařily. Děti měly možnost si vyzkoušet mnoho nového a mnohdy i překonat

sebe sama.
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Podzimní Ambroziáda 2013

Podzimní herecká škola Ambrozia je novinkou tohto roku. Již se nejdná o coletýdenní akci 

a zaměřenou na jeden obor, ale týdenní intenzivní kurz, který taktéžt probíhá o 

podzimních prázdninách. Kurz účastníky připraví na všechny složky práce v rámci školy, 

kterou si účastník vybral. Pracovalo se v malých skupinách pod vedením zkušených 

lektorů. Zúčastnit se mohly děti a mladí lidé ve věku od 8 do 18 let. 

Podzimní Ambroziáda v Hradci Králové 2013

Termín: 25.10. - 30.10. 2013

Počet účastníků: 100

Podzimní Ambroziáda v Jihlavě 2013

Termín: 25.10. - 29.10. 2013

Počet účastníků: 32

NABÍDKA ŠKOL PRO PODZIMNÍ AMBROZIÁDU:

     HERECKÁ ŠKOLA  A JEJÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Divadelní herectví

V rámci tohoto hlavního předmětu připravíte pod režijním vedením lektora divadelní 

představení. Osvojíte si zákonitosti práce v divadle.

Divadelní improvizace

V posledních letech velmi populární divadelní disciplína (i díky pořadu Partička) není tak 

lehká, jak vypadá. Improvizace má svá pevná pravidla. V rámci předmětu si je osvojíte a 

vyzkoušíte na několika improvizačních technikách.
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Filmové herectví

Mezi divadelním a filmovým herectvím je podstatný rozdíl, což si v tomto předmětu 

uvědomíte. Zahrajete si v krátkém filmu, při jeho postprodukci využijete i dabingového 

studia.

Hlasová výchova

Jedním z hlavních pracovních nástrojů většiny herců je jejich hlas. Hlasová výchova vás 

naučí správně dýchat, tvořit hlas a umět ho využívat v různých polohách.

                                                              
       FILMOVÁ ŠKOLA

Filmové herectví

Mezi divadelním a filmovým herectvím je podstatný rozdíl, což si v tomto předmětu 

uvědomíte. Projdete si cvičným filmovým castingem. A lektor vám poradí, jak nejlépe 

ztvárnit roli, kterou budete v připravovaném filmu hrát.

* Úvod do filmové tvorby

* Seminář filmového herectví

* Hlasová příprava a dabing

* Herecká improvizace

* Seminář scénáristiky

* Zvuk a světla

* Střih a postprodukce 

                      

                                                                                                                                 K Sokolovně 452,    
E-mail: ds-ambrozia@seznam.cz       ‖        www.ambroziada.cz        ‖        503 41 Hradec Králové    
                   



     TANEČNÍ ŠKOLA

* Pohybová výchova

* Moderní tanec (street dance, hip hop)

* Výrazový tanec

* Natáčení tanečního videoklipu

    MUZIKÁLOVÁ ŠKOLA

* Scénický tanec

* Sólový a sborový zpěv

* Herecká improvizace

* Projekt - muzikál 

  MODERÁTORSKÁ ŠKOLA

* Hlasová výchova, práce s mikrofonem

* Moderování živých akcí

* Rozhlasové moderování

* Televizní moderování 

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

Účastníci taneční školy získají certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu. Certifikát 

může přinést kladné body i u přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy – jako 

mimoškolní zájmová aktivita.
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VEČERNÍ PROGRAMY

Další novinkou kromě formátu byly zbrusunové večerní programy.

1. Seznamovací večer

2. Ambroriskuj – otázky z oboru divadlo, film, hudba

3. Ambrostop – videostop z Ambroziádních filmů

4. Večer s hostem – v Hradci Králové byl režisér Tomáš Magnusek, v Jihlavě herec Zdeněk 

Stejskal

5. Gag show – práce ve skupinách, jejímž úkolem bylo vyvořit krátké představení s cílem 

co nejvíce pobavit.
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Oslava 10. narozenin UA Ambrozia o.p.s.

U příležitosti 10. výročí fungování Ambrozie (do roku 2008 jako divadelní spolek ) byla

13.  prosince  2013  uspořádána  oslava,  kam  byli  pozváni  všichni,  kteří  jakýmkoliv

způsobem v Ambrozii fungovali. Sešlo se kolem 80 hostů, a to jich ještě spousta z nich byla

omluvena. Program byl bohatý a o zábavu a dárky nebyla nouze. Oslava se podařila a

nabídla příslib i v další léta z Ambrozií.
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Vánoční Ambroziáda v Hradci Králové 2013

Termín: 14. - 15.12. 2013

Počet účastníků: 68

Tradiční  předvánoční  umělecký  kurz.  Stejně  tak  i  v  letošním  roce  se  mohli  účastníci

přihlásit na několik uměleckých oborů, ve kterých celý víkend se svým lektorem pracovali

a v neděli večer projekt představili rodičům a veřejnosti. V letošním roce byly otevřeny

tyto wokrshopy a populární zpěv.
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KDE VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA PROBĚHLA 

Vánoční Ambroziáda proběhla tradičně v sídle Umělecké agentury Ambrozia v areálu ZŠ 

Pouchov v Hradci Králové. Areál je vybaven divadelním sálem, kinosálem, tanečním 

sálkem, profesionálním rozhlasovým a nahrávacím studiem a několika zkušebnami. 

NOCLEH A STRAVA 

Ubytování ze soboty na neděli bylo zajištěno přímo v areálu školy. Spalo se v několika 

vytopených místnostech na karimatkách ve spacácích. Celonoční pedagogický dozor byl 

zajištěn.Také stravování během víkendu probíhalo přímo v budově. Pro účastníky bylo 

profesionálním kuchařem připraven v sobotu teplý oběd a večeře, v neděli pak snídaně 

OSLAVA 10. NAROZENIN A DISKOTÉKA

U příležitosti  10.  narozenin  proběhla  v   sobotu  večer  velká  diskotéka,  která  byla  pro

všechny účastníky a lektory. Společně jsme oslavili výročí, zatančili si , zazpívali a také

zasoutěžili. Bylo zde i pár pěveckých a tanečních vystoupení. 
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 Přehled financování:

V roce 2013 dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 405 tisíc Kč před zdaněním. 

Příspěvky na činnost vybrané od frekventantů kurzů dosáhly částky 2839 tisíc Kč, 

provozní dotace města a kraje 31.300  Kč  a výdaje na uskutečnění kurzů  2434 tis Kč. Z 

výdajů činily největší podíl náklady na služby ve výši 1288 tisíc Kč, spotřeba materiálu 867

tisíc Kč a mzdy 256 tisíc Kč.

Cestovné bylo vyplaceno ve výši 76 tisíc Kč a náklady na reprezentaci činily 59 tisíc. 

Ostatní náklady : silniční daň, pokuty a penále, kurzové ztráty a poplatky bance činí 

dohromady necelých 10 tisíc Kč.

Odpisy hmotného majetku jsou ve výši 9350 Kč.

Všechny náklady společnosti jsou vynaloženy na hlavní činnost společnosti.

Z rozvažných položek nevztahujících se k roku 2013 je největší uhrazenou položkou 156 

tisíc Kč výnosů příštích období, tedy příspěvků zaplacených za kurzy roku 2014 v roce 

2013.

Poskytnuté provozní zálohy byly k 31.12.2013 ve výši 0 tisíc Kč a zůstatek poskytnuté 

půjčky zakladateli je ve výši 16 tisíc Kč, půjčka společnosti zakladatelem je k 31.12. ve výši 

85 tisíc Kč. 

Stav pokladny:

V pokladně bylo k poslednímu dni roku 28 tisíc Kč a na bankovním účtu 782 tisíc Kč. 

Neuhrazené faktury na přelomu roku byly ve výši 17 tisíc Kč.
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Závěrečné hodnocení:

Žádný  člen statutárního orgánu ani dozorčí rady, ani jejich rodinní příslušníci, nemá podíl

nebo účast v osobách, jež  uzavřely za vykazované účetní období s účetní jednotkou 

obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Předseda správní rady, členové správní rady ani členové a předseda dozorčí rady 

společnosti nejsou za svou činnost ve vedení společnosti odměňováni.

Stav peněžních prostředků na účtech a v pokladně společnosti k 31.12.2013 

činil 800 tisíc Kč.

Společnost nakoupila hmotný majetek za cenu 85 tisíc Kč – služební 

automobil.

Za rok 2013 zaplatila společnost daň ze zisku ve výši 19 950 Kč, čistý zisk 

po zdanění činí 385 656 Kč.

Vlastní  jmění společnosti je 1000 Kč.
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V Hradci Králové 21.8.2014

MgA Lukáš Kobrle,

předseda správní rady
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