VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
ZA ROK 2009

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009

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:

ředitel: Lukáš Kobrle, předseda správní rady
správní rada: Andrea Simonidesová, předsedkyně správní rady
Petr Kout, člen správní rady
Jan Vamberský, člen správní rady

Dozorčí rada:

Zdeněk Koutník, předseda dozorčí rady
Eliška Stoklasová, člen dozorčí rady
Barbora Smýkalová, člen dozorčí rady

Zakladatel:

Lukáš Kobrle

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

Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s.
Umělecká agentura Ambrozia jako subjekt vznikla na konci roku 2008 a navázala tak na
historii divadelního spolku Ambrozia, který fungoval od roku 2003. Od roku 2009 jsme začali
intenzivně pracovat a nabízet nabízí mladým lidem výuku divadelního herectví, tance a
muzikálového herectví. Především jsme se zaměřili na celoroční výukové kurzy, které jsme
realizovali hned na třech Královéhradeckých školách (ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové, ZŠ
Jiráskovo náměstí). Kromě těchto aktivit jsme se rozhodli uspořádat velkou akci nazvanou
Letní Ambroziáda pro děti a mládež z Královéhradeckého kraje. Před vánoci se pak opět
konala Vánoční ambroziáda tentokrát dva turnusy. Snažili jsme se rozšířit nabídku o film,
moderaci, tanec, zpěv. Naše činnost a fungování je hrazena pouze z příspěvků dětí, které
k nám jezdí nebo docházejí.

Akce a projekty realizované v roce 2009:
Celoroční kurzy 2009:
Nabídka pro školní rok 2009/2010:
V září 2009 jsme na všech Královéhradeckých školách realizovali prostřednictvím koncertu –
vystoupení nábory na naše celoroční kurzy. Tato aktivita se vyplatila a na vše třech
školách(ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové, ZŠ Jiráskovo náměstí), kde jsme výuku
realizovali bylo do celoročních kurzů přihlášeno 130 dětí. Kurzy probíhaly duplicitně pro
dané věkové skupiny.
HERECKÝ A FILMOVÝ KURZ
Lektoři: Lukáš Kobrle, Martina Škultétyová
Školy: ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové

TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ MODERÁTORSTVÍ
Lektor: Jakub Malý
Škola: ZŠ Pouchov

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ
Lektor: Barbora Smýkalová
Škola: ZŠ Pouchov
MODERNÍ TANEC
Lektor: Marek Fiedler
Škola: ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové
ZÁKLADY DRAMATICKÉ VÝCHOVY - 1. stupeň
Lektor: Andrea Simonidesová
Škola: ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové, ZŠ Jiráskovo náměstí

Před Vánoci a před koncem školní roku byly pro rodiče připraveny besídky.

Letní Ambroziáda 2009
Termín: 20. – 26.8. 2009
Počet dětí: 60
První ročník Letní Ambroziády byl pro nás velký
očekáváním toho, co vlastně přijde. Uskutečnil se na
Základní škole Pouchov. Zaevidovali jsme prostřednictvím
internetových přihlášek na 60 dětí převážně
z Královéhradeckého kraje. Děti byli různých věkových
skupiny od 9 – 18 let a dle věku byli také rozděleni do 4
skupin. Každá třída pracovala na projektech v oblastech:
divadlo, film, muzikál, moderování, tanec. Závěrečný téměř
tříhodinový program byl naprosto skvělý a svou uměleckou
úrovní přesahoval všechna očekávání.

OBORY VYUČOVANÉ NA LETNÍ AMBROZIÁDĚ
Divadelní herectví
Filmové herectví
Zpěv a muzikálové herectví
Pohyb a tanec
Televizní a rozhlasové moderování
LEKTOŘI:
Na prvním ročníku s námi spolupracovalo kromě stálých lektorů také hodně mladých
talentovaných studentů uměleckých škol z Prahy a profesionálové ve svých oborech z celé
ČR.
Lukáš Kobrle, Andrea Simonidesová, Petr Kout, Barbora Smýkalová, Jakub Malý
Jan Vamberský, Jan Gula, Eva Vlková, Lukáš Vacek, Michaela Doubravová, Milan
Peroutka, Martina Škultétyová

Vánoční Ambroziády 2009
Po úspěchu s typem této akce jsme se rozhodli zrealizovat dokonce dva turnusy Vánoční
Ambroziády. Oba probíhali na Základní škole Pouchov a děti přijeli opravdu z celé České
republiky. Vánoční Ambroziáda je víkend, během kterého děti mohly pracovat v tvůrčích
dílnách pod vedením lektorů na různých uměleckých projektech (film, divadlo, muzikál,
tanec, televizní a rozhlasové moderování, novinařina atd.). V závěru víkendu všechny dílny
předvedli své výsledky při slavnostním závěrečném vystoupení pro rodiče a přátele.

VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA URČENA
Na Vánoční Ambroziádu se mohhli přihlásit mladí lidé (8-18 let) se zájmem o umění.

LEKTOŘI VÁNOČNÍ AMBROZIÁDY
Na Vánoční Ambrozádě vyučovali odborníci z celé ČR. Herectví učilo několik lektorů
z DAMU, JAMU nebo Vyšší školy herecké v Praze. Tanec vyučoval vicemistr Evropy
v breakdance. Filmové herectví učil režisér, který loni se svým filmem reprezentoval ČR na
mezinárodním filmovém festivalu. Moderování učili lidé z České televize, RTA a Českého
rozhlasu a Rádia Blaník. Novinařinu zase profesionální novináři.

PŘEHLED DÍLEN VÁNOČNÍCH AMBROZIÁD
 Film
 Televizní moderátor
 Rozhlasový moderátor
 Divadelní herectví
 Muzikálové herectví
 Novinářská dílna
 Dílna internetové prezentace
 Dílna tvůrčího psaní
 Pěvecká dílna

1. turnus Vánoční Ambroziády
Termín: 12.–13.12.2009
Počet dětí: 130

2. turnus Vánoční Ambroziády
Termín: 19. – 20.12. 2012

Přehled financování
V roce 2009 dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 61 035,- Kč.
Příspěvky na činnost vybrané od účastníků kurzů dosáhly částky 335 tisíc Kč, výdaje na
uskutečnění kurzů 276 tis Kč.
Z výdajů činily největší podíl náklady na služby ve výši 31 tisíc Kč, spotřeba materiálu 23
tisíc Kč a mzdy 153 tisíc Kč.
Náklady na reprezentaci činily 66 tisíc Kč. Ostatní náklady - poplatky bance činí dohromady
necelých 5 tisíc Kč.
Všechny náklady společnosti jsou vynakládány na hlavní činnost o.p.s.

Stav pokladny
V pokladně bylo k poslednímu dni roku 205 Kč a na bankovním účtu 64 tisíc Kč. Neuhrazené
faktury na přelomu roku byly ve výši 2 tisíce Kč.

Závěrečné vyhodnocení
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 členové dozorčí rady společnosti
nejsou za svou činnost ve vedení společnosti odměňováni.

Stav peněžních prostředků na účtech a v pokladně společnosti k 31.12.2009
činil 64 tisíc Kč.
Společnost nemá žádný movitý ani nemovitý majetek.
Vlastní jmění společnosti je 1000 Kč.

