VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
ZA ROK 2010

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2010

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. V roce 2010 jsme opět
rozšířili služby i naši působnost. Letos poprvé jsme v rámci Královéhradeckých jarních
prázdnin vyrazili s dětmi na hory na Zimní Ambroziádu. Absolvovali jsme dva turnusy Letní
Ambroziády a o podzimních prázdninách jsme přišli s další novinkou, kurzem zaměřeným na
konkrétní oblast – Podzimní filmová škola. Kromě jiného jsme zorganizovali školení v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a téma - Dramatická výchova do škol. Před
Vánocemi se opět pořádaly dva turnusy Vánoční Ambroziády.
Naše činnost

a fungování

je hrazena pouze z příspěvků dětí, které k nám jezdí nebo

docházejí.

Akce a projekty realizované v roce 2010:
Celoroční kurzy 2010:
Nabídka pro školní rok 2010/2011:
V září 2010 jsme na všech Královéhradeckých školách realizovali prostřednictvím koncertu –
vystoupení nábory na naše celoroční kurzy. Tato aktivita se vyplatila a na vše třech školách,
kde jsme vyučovali se nám naši aktivitu podařilo udržet(ZŠ Pouchov, ZŠ Milady Horákové,
ZŠ Jiráskovo náměstí) a navíc jsme začali vyučovat i na Základní škole Bezručova. Do
celoročních kurzů přihlášeno 140 dětí. Kurzy probíhaly duplicitně pro dané věkové skupiny.

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední a vysoké herecké školy
KDE: ZŠ Pouchov
KDY: Neděle 14,00 – 18,00
VĚK ŽÁKŮ: 13 let – neomezeno
UČITEL: Tým lektorů
Divadelní a filmové herectví
KDE: ZŠ Pouchov (divadelní sál)
KDY: každý pátek 17,30 – 19,30
VĚK ŽÁKŮ: 15 – 20 let
UČITEL: Lukáš Kobrle
Divadelní a filmové herectví
KDE: ZŠ Pouchov (divadelní sál)
KDY: každý pátek 15,30 – 17,00
VĚK ŽÁKŮ: 13 – 16 let
UČITEL: Lukáš Kobrle
Divadelní herectví se zaměřením na hudební projev
KDE: ZŠ Pouchov (divadelní sál)
KDY: Úterý 14,30 – 15,30
VĚK ŽÁKŮ: 4. ,5. a 6. třída ZŠ
UČITEL: Andrea Simonidesová
Divadelní herectví pro nejmenší
KDE: ZŠ Pouchov (divadelní sál)
KDY: Čtvrtek 13,00 – 14,00
VĚK ŽÁKŮ: 1. ,2. a 3. třída ZŠ
UČITEL: Andrea Simonidesová

Sólový populární zpěv
KDE: ZŠ Pouchov (divadelní sál, nahrávací studio)
KDY: dle domluvy
VĚK ŽÁKŮ: neomezen
UČITEL: Andrea Simonidesová
Moderní tanec
KDE: ZŠ Pouchov (nový taneční sál)
KDY: Středa 16,00 – 17,30
VĚK ŽÁKŮ: 6. a 7. třída ZŠ
UČITEL: Markéta Černá
(Kód 82) Moderní tanec
KDE: ZŠ Pouchov (nový taneční sál)
KDY: Středa 17,30 – 19,00
VĚK ŽÁKŮ: 8. a 9. třída ZŠ
UČITEL: Markéta Černá

Zimní Ambroziáda
Termín: 1.– 7. 2. 2010
Počet dětí: 40
Týdenní zimní Ambroziáda byla určena pro všechny, kteří se chtějí věnovat divadlu, filmu,
tanci, zpěvu a moderování. A samozřejmě pro všechny, kteří jezdí rádi na lyžích nebo na
snowboardu!
ZIMNÍ AMBROZIÁDA PROBĚHLA
Zimní Ambroziáda bude proběhla v Horské chatě Radost,
která se nachází několik kilometrů od známého lyžařského
areálu Deštné v Orlických horách.
PROGRAM ZIMNÍ AMBROZIÁDY
Účastníci byli rozděleni do několika tříd, ve kterých celý týden pracovali s lektory na
uměleckých projektech. Práce na projektech vždy zabrala půlku dne a druhou půlku jsme
strávili lyžováním. Připravila se i spousta krásných večerních programů - disko, Stardance,
Superstar, Karneval, Scénky na scénu atd.
ZIMNÍ AMBROZIÁDA BYLA URČENA
Zimní Ambroziáda byla určena maximálně pro 40 mladých lidí ve věku od 9 do 18 let.

Letní Ambroziády 2010
1. turnus Letní Ambroziády 2010
Termín: 4.7. – 10.7. 2010
Počet dětí: 88
2. turnus Letní Ambroziády 2010
Termín: 11.7. – 17.7. 2010
Počet dětí: 107

Letní Ambroziáda je týdenní umělecky zaměřený výukový kurz, který probíhá v Hradci
Králové. Oba dva turnusy proběhly 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, několika zkušebnami a přilehlým
víceúčelovým sportovištěm. Účastníci byli rozděleni do tříd (po 15 lidech), ve kterých během
týdne procházeli všemi hlavními předměty. Výuka probíhala prakticky a každý předmět ústil
v nějakou prezentaci (divadelní ukázku, natočený film… atd.).V závěru týdne se třídy
představili s výsledky své práce na veřejném vystoupení pro rodiče, přátele a novináře.
Všichni zájemci byli zdarma zaregistrování do castingové agentury, ze které jsou vybíráni
herci do filmů a reklam.
OBORY VYUČOVANÉ NA LETNÍ AMBROZIÁDĚ
Divadelní herectví
Filmové herectví
Zpěv a muzikálové herectví
Pohyb a tanec
Televizní a rozhlasové moderování

LEKTOŘI:
Na Letní Ambrozádě vyučovali odborníci z celé ČR. Herectví učí několik lektorů z DAMU,
JAMU nebo Vyšší školy herecké v Praze. Tanec vyučuje vicemistr Evropy v breakdance.
Filmové herectví učí režisér, který loni se svým filmem reprezentoval ČR na mezinárodním
filmovém festivalu. Ze známých tváří s námi spolupracuje jedna z hereček „Ordinace
v růžové zahradě“, finalistka soutěže „Robin Hood – cesta ke slávě“ a nebo finalista soutěže
X-factor.

LETNÍ AMBROZIÁDA BYLA URČENA
Na Letní Ambroziádu se mohli přihlásit mladí lidé (9-18 let) s výrazným zájmem o umění.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ŠKOLENÍ – DRAMATICKÁ VÝCHOVA DO ŠKOL
Dne 25.5. 2010 proběhlo od 12:00 do 17:00 v rámci projektu UA Ambrozia při ZŠ Pouchov
HK o.p.s. DRAMATICKÁ VÝCHOVA DO ŠKOL školení – základy dramatické výchovy
její metody a techniky, aneb jak efektivní cestou využívat tento rychle se rozvíjející směr ve
výchovně vzdělávacím procesu. Školení se zúčastnilo 20 pedagogů z Královhradeckého kraje.
Ze školení si odnesli nejen zážitek, ale i zpracované materiály a certifikát o absolvování
kurzu.

Program setkání
1. úvod – zkušenost s DV, představení se, co očekávají
2. skupinky – co je dramatická výchova? – brainstorming
3. zapsání na tabuli výsledků, upřesnění cílů
4. možnosti využití DV – předmět, kroužky, metody
5. metody – hra,
6. učení se prožitkem – příběhy – strukturované drama
7. Strukturované drama Marek a Lukáš
8. rozbor technik – rozehřívačka, brainstorming, expozice – příběhu, zadání postav, živé
obrazy, etudy – budování vztahu k postavám, učitel v roli (jen hlas), skupinová role,
improvizace matka-syn, reflexe, psaní vzkazu,
9. reflexe + doplnění - metody – hra, improvizace, interpretace, hra v roli, hra v situaci
10. možná témata k realizaci – dle zájmu – rozdělení do skupin
11. rozdání technik
12. techniky + příprava ve skupinách
13. realizace ve skupinách
14. rozbor dramatu „Holocaust“

Podzimní filmová škola 2010
Termín: 27.10.-31.10.2010
Počet dětí: 50
Podzimní filmová škola vychází z tradice
Ambroziád, ale byla určena výhradně pro
zájemce o filmovou tvorbu a filmové
herectví. Účastníci byli rozděleni do
několika tříd. Každá třída dostala první den
námět na film (v podobě povídky). Na
skupinách potom bylo, aby z povídky
vytvořily scénář, zvolily vhodné prostory
pro natáčení, obsadily role a další funkce ve filmovém štábu a příběh natočily a sestříhaly.
S tím vším jim pomáhali lektoři (odborníci v oborech: tvůrčí psaní, scénáristika, herectví,
kamera, režie, střih). Cílem bylo, aby si účastníci na cvičném projektu prakticky vyzkoušeli,
jak vzniká film od počátečního námětu až po premiéru v kinech a aby se sami naučili
vykonávat jednotlivé profese. Poslední den Podzimní filmové školy proběhy premiéry všech
filmů a odborná porota jednotlivé filmy ohodnotila. Ubytování bylo zajištěno přímo v areálu
Základní školy Pouchov. Spalo se v několika místnostech na matracích a karimatkách ve
vlastních spacácích.
Také stravování probíhalo přímo v budově. Pro účastníky byly profesionálním kuchařem
připravovány teplé obědy a večeře. Snídaně byly formou švédských stolů. Samozřejmostí byla
odpolední svačina a celodenní pitný režim.
LEKTOŘI:
Na podzimní filmové škole byli lektoři pouze
jako mentoři, protože děti svá díla
zpracovávaly samy. Na práci se podíleli Lukáš
Vacek, Jan Kozák, Jan Gula, Lukáš Kladníček,
David Macháček, Marie Kadlecová, Štěpán
Krenk, Anita Baselová.

Vánoční Ambroziády 2010
1. turnus Vánoční Ambroziády 2010
Termín: 11. – 12.12. 2010
Počet dětí: 102

2. turnus Vánoční Ambroziády 2010
Termín: 18. – 19.12. 2010
Počet dětí: 133
V tomto roce jsme se opět rozhodli
zrealizovat dva turnusy Vánoční
Ambroziády. Naplnění obou turnusů
svědčí o tom, že naše snaha nebyla
zbytečná. Oba turnusy probíhaly 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 mohli přihlásit mladí lidé (8-18 let) se zájmem o umění.

LEKTOŘI VÁNOČNÍ AMBROZIÁDY
Na Vánoční Ambroziádě 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

Přehled financování
V roce 2010 dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 24 518,- Kč.
Příspěvky na činnost vybrané od frekventantů kurzů dosáhly částky 855 tisíc Kč, výdaje na
uskutečnění kurzů 833 tis Kč.
Z výdajů činily největší podíl náklady na služby ve výši 172 tisíc Kč, spotřeba materiálu 204
tisíc Kč a mzdy 330 tisíc Kč.
Náklady na reprezentaci činily 127 tisíc a cestovné 3 tisíce Kč. Ostatní náklady - poplatky
bance činí dohromady necelých 7 tisíc Kč.
Všechny náklady jsou vynaloženy na hlavní činnost společnosti.

Stav pokladny
V pokladně bylo k poslednímu dni roku 24 tisíc Kč a na bankovním účtu 63 tisíc Kč.
Neuhrazené faktury na přelomu roku byly ve výši 0 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 předseda dozorčí rady společnosti
nejsou za svou činnost ve vedení společnosti odměňováni.

Stav peněžních prostředků na účtech a v pokladně společnosti k 31.12.2010
činil 87 tisíc Kč.
Společnost nemá žádný movitý ani nemovitý majetek.
Vlastní jmění společnosti je 1000 Kč.

