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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 
ZA ROK 2016 

 

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 Binarová, člen správní rady 

Kateřina Hradílková, člen správní rady 

 

Dozorčí rada:   Jan Kozák, předseda 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. 

 

Ambrozia – tehdy v roce 2003 fungovala jako divadelní soubor pro mladé lidi a děti ze ZŠ 

Pouchov. Z tohoto vznikla myšlenka nabídnout radost z umění více mladým lidem.  V roce 

2007 se uskutečnil historicky první workshop pojmenovaný Ambroziáda, který navštívilo 100 

dětí především z Královéhradeckého kraje.  28.11. 2008 vznikla Umělecká agentura Ambrozia  

se statutem obecně prospěšná společnost, která se začala ihned rozvíjet a tak od roku 2009 

nabízí mladým lidem 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, kterých se účastní stovky mladých lidí z celé ČR.  Lektoři se rekrutují z 

řad špičkových profesionálů - absolventů a pedagogů prestižních škol jako jsou DAMU, 

FAMU, JAMU. V každém roce se snažíme o zkvalitnění služeb, kterých nabízíme, tedy výuky. 

Od roku 2011 nabízíme dětem a mládeži kurzy také v zahraničí – lyžování v Alpách či letní 

umělecké kurzy v Itálii, od roku 2012 v Chorvatsku. Rozšiřujeme také nabídku lokalit, kde 

pořádáme naše kurzy.  

V roce 2015 jsme nabídli 9 českých turnusů a 4 zahraničních. 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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AKCE A PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015 

 

CELOROČNÍ KURZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní herectví 14-17 let  

Kde kurz probíhá: divadelní sál na ZŠ Pouchov  

Kdy kurz probíhá: každý pátek 16,30 – 18,30  

Věk: 14 – 17 let  

Lektor: Lukáš Kobrle  

 

Divadelní herectví 6.-8. třída  

Kde kurz probíhá: divadelní sál na ZŠ Pouchov  



 

                                                                                                                             K Sokolovně 452 

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

 

Kdy kurz probíhá: každý pátek 15,00 – 16,30  

Věk: 11-13 let  

Lektor: Nikola Krejčová 

 

Divadelní herectví 4.-5. třída  

Kde kurz probíhá: divadelní sál na ZŠ Pouchov  

Kdy kurz probíhá: každé pondělí 14,15 – 15,45  

Věk: 9 – 10 let  

Lektor: Lukáš Kobrle  

 

Divadelní herectví 2.- 3. třída  

Kde kurz probíhá: divadelní sál na ZŠ Pouchov  

Kdy kurz probíhá: každé pondělí 13,00 – 14,00  

Věk: 7 – 8 let  

Lektor: Andrea Binarová  

 

Individuální kurz sólového populárního zpěvu  

Kde kurz probíhá: divadelní sál na ZŠ Pouchov  

Kdy kurz probíhá: dle domluvy  

Věk: neomezen  

Lektor: Andrea Binarová 
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JARNÍ KURZ V ALPÁCH 

 

 

 

Jako každý rok, tak i letos jsme nabízeli Jarní prázdniny ve francouzských Alpách, a to na 10 

dní za nejnižší cenu na trhu, protože máme zájem na tom, abychom naše kurzy mohli 

zpřístupnit všem. Opět jsme zvolili osvědčenou lokalitu La Norma, nacházející se v Savojských 

Alpách ve Francii, která klientům nabízí 70 kilometrů sjezdovek perfektně upravených 

sjezdovek. Doprava byla společná a to luxusním lůžkovým autobusem s toaletou. Cesta trvá 

pouze cca 14 hodin. Ubytování bylo zajištěno ve 4 – 6 lůžkových apartmánech ve špičkovém 

hotelu a venkovním vyhřívaným bazénem. Program pro děti je tvořen ze dvou složek  - 

lyžování a umělecký projekt s lektorem (natáčení filmu). Pro účastníky je zajištěna celodenní 

strava.  

 

UMĚLECKÉ PROJEKTY:  
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Umělecká skupina pracovala pod vedením lektorů Nikoly Krejčové a MgA. Lukáše Kobrleho, 

kde natočili tento film. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_EG4QbAcIo&t=426s 

 

JARNÍ AMBROZIÁDA 2015 

Jarní Ambroziáda je sedmidenní intenzivní umělecký kurz, který probíhal o jarních 

prázdninách na ZŠ Pouchov Hradec Králové. Účastníci vždy pracují v malých skupinách pod 

vedením zkušených lektorů. V přihlášce si mohou vybrat, zda je nejvíce zajímá divadlo, film, 

muzikál, moderování nebo tanec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_EG4QbAcIo&t=426s
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Průběh jarní Ambroziády 

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

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

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

práce pro rodiče a přátele účastníků. Během týdne účastníky čeká spousta zábavných 

večerních programů (Talent show, diskotéka, Návštěva VIP hostů).  

 

LETNÍ AMBROZIÁDY 2015 

 

1. TURNUS HRADEC KRÁLOVÉ 1 

2. TURNUS HRADEC KRÁLOVÉ 2 

3. TURNUS BRNO  

4. TURNUS OLOMOUC 

5. TURNUS PRAHA 

6. TURNUS ZBIROH 

7. TURNUS JIHLAVA 

8. TURNUS BRATISLAVA 

9. TURNUS HORNÍ BŘÍZA 
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LETNÍ AMBROZIÁDA 

 

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.)  

 

 

 

UMĚLECKÉ ŠKOLY 

 

Filmová škola: filmové herectví, filmová tvorba, improvizace, dabing. 
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Herecká škola: divadelní  herectví,  improvizace,  hlasová  a  pohybová  výchova,  

filmové herectví, dabingové herectví 

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 

 

SETKÁNÍ SE SLAVNÝMI OSOBNOSTMI 

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

poskytnou řadu cenných rad. Tito hosté v letošním roce aktivně zapojili i do výuky a tak 

dětem ukázali, jak to funguje v praxi. V létě nás navštívili Michaela Doubravová, Jakub 

Chromeček, Tereza Kostková, Terezie Kašparovská, Lumír Olšovský, Tomáš Magnusek.  
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DALŠÍ UPLATNĚNÍ NAŠICH ÚČASTNÍKŮ 

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

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

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. 

 

UMĚLECKÉ PROJEKTY 

 

Veškerá dostupná videa z léta 2015 jsou zde: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cmQBqFBL94s 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ AMBROZIÁDA V CHORVATSKU 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=cmQBqFBL94s
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1. TURNUS 11.7. - 17.7.2015 

2. TURNUS 15.7. – 24.7.2015 

3. TURNUS 22.7. – 31.7.2015 

4. TURNUS 29.7. - 7.8.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Již počtvrté jsme navštívili Istrijský poloostrov, který se nachází v nejsevernější části 

chorvatského pobřeží. Istrie patří k nejnavštěvovanějším oblastem Chorvatska. Na šest týdnů 

jsme se ubytovali v krásných chatkách v kempu Pineta v blízkosti městečka Fažana a 

nedaleko historické Puly. Letní Ambroziáda u more je umělecký kurz pro mládež. Jedná se o 

10denní pobyt v chorvatské Istrii pro zájemce od 8 do 18 let. 

 

NABÍDKA PROJEKTŮ 
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1. Herecký projekt – připravilo se krásné divadelní představení 

2. Filmový projekt – na každém turnuse se natočil film 

3. Taneční projekt – kdo si vybral tanec, tak se mohl naučit skvělou choreografii 

4. Moderátorský projekt – děti natáčely tzv. Minuty z letní Ambroziády (odkaz níže) 

5. Sport - fotbal, basketbal, plážový volejbal, přehazovaná a další... 

 

DALŠÍ PROGRAM 

Kromě práce na uměleckých projektech na nás čekali také tradiční letní aktivity (koupání, 

opalování, míčové hry, závody na člunech, petangue, badminton, stavění hradů, výlety atd.). 

Večerní programy byly hlavně umělecké – Partička, Talentshow, Ambroziádní videostop, Star 

dance, venkovní kino, diskotéka.  
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VÝLETY 

Naplánovali jsme pro účastníky dva fakultativní výlety. Jeden celodenní do historického 

města Pula s prohlídkou kolosea, návštěvou trhů a projížďkou na lodi. Druhý výlet byla 

návštěva vesničky Premantura, kde jsou nejhezčí písčité pláže v širokém okolí a ochutnání 

tradičních chorvatských specialit v místní restauraci. 

 

UMĚLECKÉ PROJEKTY 

Veškerá dostupná videa z léta 2015 jsou zde: 

 

 

PODZIMNÍ  AMBROZIÁDA 2015 

 

Podzimní Ambroziáda je pětidenní intenzivní kurz, který probíhá o podzimních prázdninách. 

Kurz účastníky připraví na všechny složky vybraného uměleckého oboru. V roce 2016 se 

konal kurz jak v Hradci Králové tak i Brně Pracovat se bude v malých skupinách pod vedením 

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

výukový program připravíme i pro dospělé účastníky. 

 

UMĚLECKÉ ŠKOLY 

Filmová škola: filmové herectví, filmová tvorba, improvizace, dabing. 

Herecká škola: divadelní herectví, improvizace, hlasová a pohybová výchova,  

filmové herectví, dabingové herectví. 

Muzikálová škola: divadelní herectví, hlasová výchova a zpěv, scénický tanec 

Taneční škola: moderní tanec, výrazový tanec, natáčení tanečního videoklipu 
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Moderátorská škola: hlasová výchova a práce s mikrofonem, rozhlasové  

moderování, televizní moderování, moderování živých akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČASTNÍKY HERECKÉ ŠKOLY ČEKÁJÍ PŘEDMĚTY: 

Divadelní projekt 

Pod vedením lektora budete tvořit vlastní divadelní představení a naučíte se základní 

divadelní a herecké zákonitosti.  

Divadelní improvizace 

Improvizace je populární divadelní disciplína, která má však pevná pravidla. Ta si vyzkoušíte a 

osvojíte na několika improvizačních technikách 

Filmové herectví 

Předmět Vám pomůže odhalit jak velký je rozdíl mezi divadelním a filmovým herectvím. 

Zahrajete si v krátkém filmu a vyzkoušíte si, jak probíhá filmový casting. 



 

                                                                                                                             K Sokolovně 452 

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

 

Dabingové herectví 

V profesionálním dabingovém studiu si vyzkoušíte, jaké to je propůjčit svůj hlas jinému herci.  

Hlasová a pohybová výchova 

Hlas a tělo jsou základní pracovní nástroje každého herce. Budete je zdokonalovat pomocí 

různých cvičení každé ráno v půlhodinovém Warm up tréninku. Výuka probíhá formou 

aktivní práce na projektech a třídy jsou maximálně po 15 lidech, takže si každý účastník může 

vše vyzkoušet v praxi (a ne jen poslouchat nebo se dívat). 

 

UMĚLECKÉ PROJEKTY 

Zde jsou ke shlédnutí projekty z Hradce Králové 

https://www.youtube.com/watch?v=xDxFtTTaZTk 

https://www.youtube.com/watch?v=TJIPB5_33eo 

 

VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA 2015 

Vánoční Ambroziáda je víkend, během kterého mohly děti pracovat v tvůrčích dílnách pod 

vedením lektorů na různých uměleckých projektech. Každý z nich si mohl vybrat jednu dílnu, 

která ho po celý víkend nejvíce bavila. V přihlášce mohli klienti oproti jiným rokům uvést i 

jméno lektora, se kterým byste nejraději spolupracovali. V závěru víkendu všechny dílny 

předvedli své výsledky při slavnostním závěrečném vystoupení pro rodiče a přátele. 

NABÍDKA KURZŮ 

I v letošní roce byla nabídka dílen opět velmi bohatá. Kromě tradičních ambroziádních oborů 

(divadlo, film, tanec, muzikál, moderování) jsme na Vánoční Ambroziádě nabízeli i obory 

méně typické.  

1. Činoherní herectví    3. Filmové herectví 

https://www.youtube.com/watch?v=xDxFtTTaZTk
https://www.youtube.com/watch?v=TJIPB5_33eo


 

                                                                                                                             K Sokolovně 452 

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

 

2. Alternativní herectví   4. Muzikálové herectví 

5.Dabing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMĚLECKÉ PROJEKTY 

Video ze závěrečného programu naleznete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=FqxtRdZQLGk 

 

 

 

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ 

V roce 2015 dosáhla účetní jednotka celkového překlenovacích prostředků ve výši 150.777,-

Kč před zdaněním. Příspěvky na činnost vybrané od frekventantů kurzů dosáhly částky 6 

https://www.youtube.com/watch?v=FqxtRdZQLGk
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506.000,-  Kč, provozní dotace města a kraje  21.000,-  Kč a výdaje na uskutečnění kurzů 4 

073.000,-  Kč. Z výdajů činily největší podíl náklady na služby ve výši 3 996.000,- Kč, spotřeba 

materiálu 879.000,- Kč a mzdy 110.000,- Kč. Cestovné bylo vyplaceno ve výši 67.000,- Kč a 

náklady na reprezentaci činily 117.000,- Kč.  Ostatní náklady: silniční daň, pokuty a penále, 

kurzové ztráty a poplatky bance činí dohromady 28.000,- Kč. Odpisy hmotného majetku jsou 

v roce 2015 ve výši 63.000,- Kč. Všechny náklady společnosti jsou vynaloženy na hlavní 

činnost společnosti. Poskytnuté provozní zálohy byly k 31.12.2015 ve výši 0 tisíc Kč a zůstatek 

poskytnuté půjčky zakladateli je ve výši 0 Kč, půjčka společnosti zakladatelem je k 31.12. ve 

výši 0,- Kč. 

STAV POKLADNY 

V pokladně bylo k poslednímu dni roku 49.400,- Kč a na bankovním účtu 503.700,- Kč.  

Neuhrazené faktury na přelomu roku byly ve výši 0,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
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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 31.12.2015 činil 807.000,-Kč.  

Vlastní jmění společnosti je 1000,-Kč.  

 

 

 

V Hradci Králové dne 10.9.2016 
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