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Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok  2011 
 

 

 

 

 

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., historie agentury 

 

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

filmového herectví, zpěvu, tance a moderování. Kromě celoročních kurzů 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. 

 

 

Přehled dotací: 

 

V roce 2011 nám z prostředků města Hradce Králové byla poskytnuta dotace na činnost ve 

výši 50 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

ZDROJ DOTACE 

 

 

VÝŠE DOTACE 

 

PODPOŘENÁ AKCE 

 

PODPOŘENO 

 

Město Hradec Králové 

 

30.000,- Kč 

 

   LETNÍ AMBROZIÁDA 

 

Odměny dětem, 

materiál 

 

Město Hradec Králové 

 

           20.000,- Kč 

 

PODZIMNÍ FILMOVÁ              

ŠKOLA 

 

Pronájem techniky, 

propagace 



 

 

Akce a projekty realizované v roce 2011: 

 

Celoroční kurzy 2011: 

Ve školním roce 2010/2011 si děti mohli vybrat z celkem 13 celoročních kurzů UA 

Ambrozia. Jednalo se o kurzy divadelního a filmového herectví, tance a zpěvu. Kurzy 

probíhali na různých školách v Hradci Králové.  

ZŠ Pouchov 

 

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

Intenzivní kurz, který vás všestranně připraví na přijímací zkoušky na konzervatoř, DAMU, 

JAMU a další herecké školy. Zkoušky na tyto školy probíhají v oblastech: herectví, pohyb, 

zpěv, hudební teorie, všeobecný přehled se zaměřením na divadlo atd. Na všechny tyto oblasti 

vás u nás bude připravovat tým zkušených lektorů. Kurz probíhá vždy v neděli – tedy v čase, 

který je vhodný i pro mimohradecké zájemce.  

KDY: Neděle 14,00 – 18,00 

VĚK ŽÁKŮ: 13 let – neomezeno 

UČITEL: Tým lektorů 

(Kód 01) Divadelní a filmové herectví 

KDY: každý pátek 17,30 – 19,30 

VĚK ŽÁKŮ: 15 – 20 let 

UČITEL: Lukáš Kobrle 

 

 



 

(Kód 02) Divadelní a filmové herectví 

KDY: každý pátek 15,30 – 17,00 

VĚK ŽÁKŮ: 13 – 16 let 

UČITEL: Lukáš Kobrle 

(Kód 04) Divadelní herectví se zaměřením na hudební projev 

KDY: Úterý 15,00 – 16,00 

VĚK ŽÁKŮ: 4. ,5. a 6. třída ZŠ 

UČITEL: Andrea Simonidesová 

(Kód 09) Divadelní herectví pro nejmenší 

 

KDY: Čtvrtek 13,00 – 14,00 

VĚK ŽÁKŮ: 1. ,2. a 3. třída ZŠ 

UČITEL: Andrea Simonidesová 

(Kód 06) Sólový populární zpěv 

VĚK ŽÁKŮ: neomezen 

UČITEL: Andrea Simonidesov 

(Kód 07) Moderní tanec 

KDY: Pondělí 18,30 – 20,00 

VĚK ŽÁKŮ: 13 – 17 let 

UČITEL: Marek Fiedler 

(Kód 81) Moderní tanec 

KDY: Středa 15,30 – 17,00 

VĚK ŽÁKŮ: 6. a 7. třída ZŠ 

UČITEL: Markéta Černá 

 

 



 

ZŠ Milady Horákové 

 

(Kód 12) Divadelní a filmové herectví 

KDY: Pondělí 14,00 – 15,00 

VĚK ŽÁKŮ: 8 – 12 let 

UČITEL: Martina Škultétyová 

(Kód 13) Taneční kurz 

KDY: Úterý 17,00 – 18,00 

VĚK ŽÁKŮ: 8 – 11 let 

UČITEL: Andrea Simonidesová 

ZŠ Bezručova 

 

 

(Kód 31) Divadelní a filmové herectví  

KDY: Čtvrtek 14,00 – 15,00 

VĚK ŽÁKŮ: 8 – 11 let 

UČITEL: Katka Hradílková 

(Kód 33) Taneční kurz 

KDY: Čtvrtek 15,30 – 16,30 

VĚK ŽÁKŮ: 8 – 11 let 

UČITEL: Katka Hradílková 



 

ZŠ Josefa Gočára 

 

 

(Kód 61) Divadelní a filmové herectví  

KDY: Pondělí 14,30 – 15,30 

VĚK ŽÁKŮ: 8 – 11 let 

UČITEL: Barbora Smýkalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zimní Ambroziáda 2011 

 

Zimní Ambroziáda 2011 Deštné v Orlických horách 
 

Termín: 13.-19.2.2011 

 

Počet účastníků: 37 

 

 

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 práci na třech filmových projektech. 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.  

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). 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Víkendový workshop „herecký“: Vyšší princip 

Termín: 2. – 3.4.2011 

První víkendový workshop připravil pro 15 účastníků lektor Lukáš Kobrle. Během víkendu 

účastníci prošli bránou času a prožili příběh, který se skutečně stal během 2. světové války v 

Příbrami. Sobotní strukturované drama plné emocí se poté přetavilo do divadelního tvaru, 

který byl prezentován v neděli večer veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Víkendový workshop „muzikálový“: Retroego 

 
Termín: 28. – 29.5.2011 

 

První muzikálový workshop umělecké agentury Ambrozia. 

„Člověk prochází dějinami se stále stejnou touhou po svobodě“ – právě tato myšlenka byla 

pojítkem originálního muzikálu „Retro ego“, který vznikl během víkendového workshopu. 

Pro 12 účastníků ho připravila lektorka Andrea Simonidesová, která s mladými herci 

pracovala také pěvecké a herecké průpravě. Taneční choreografie pro muzikál připravila 

Kateřina Hradílková. 

 

 

 

 

 



 

 
Letní Ambroziáda 2011 v ČR 

 

1. turnus Letní Ambroziády 2011 v Hradci Králové 

 
Termín: 3. – 9. 7. 2011 (1.turnus) 

 

Počet dětí: 125 

 

2. turnus Letní Ambroziády  2011 v Hradci Králové 
Termín: 10. – 16. 7. 2011 (2.turnus) 

 

Počet dětí: 138 

 

 
Letní Ambroziáda je týdenní umělecky 

zaměřený výukový kurz, jehož dva výše 

zmíněné turnusy proběhly v Hradci 

Králové na Základní škole Pouchov. 

Přijely k nám děti z celé České 

republiky. Účastnic se jako již tradičně 

rozdělili do několika skupin dle věku a 

celý týden s lektory daných obrů 

pracovali na uměleckých projektech. 

Tyto projekty v vždy na závěr turnusu 

shlédlo 800 diváků nejen z řad rodičů, ale i novinářů apod. Tato Ambroziáda byla pro děti 

úžasná i v tom že se mohli  mnoho dovědět třeba i od známého herce Tomáše Töpfera nebo 

od zpěváka Jiřího Zonygy. Letošní novinkou byly také závěrečné prezentace, které jsme 

přesunuli ze sálů i do okolí budovy a vznikla tak skvělá venkovní festivalová atmosféra . 

 

OBORY VYUČOVANÉ NA LETNÍ AMBROZIÁDĚ  

Divadelní herectví 

Filmové herectví                                            

Zpěv a muzikálové herectví 

Pohyb a tanec 

Televizní a rozhlasové moderování 

Dabing 



 

 

LEKTOŘI: 

 

Marek Fiedler 

Lektor moderního tance  

Tanci se aktivně věnuje 12 let, z toho pět let i jako taneční lektor. V 

současnosti tančí závodně v TS Oliver ve Vrchlabí. Absolvoval 

mnoho soutěží a mnoho tanečních workshopů (jak českých tak 

zahraničních), zkusil si mnoho tanečních stylů (jazz, disco dance, 

valčík, waltz, salza, rock’n’roull , hip hop, street dance, R’n’B, dance hall, vogue, hose, 

lockin, popin, new style, atd….). V současné době se věnuje nejvíce výuce hip hopu, street 

dance show a rock’n’rollu. Od roku 2010 je lektorem celoročního kurzu UA Ambrozia 

 

 

Lucie Chytilová 

Lektorka rozhlasového a televizního moderování a novinářské 

tvorby  

Pracuje v médiích už řadu let. V současné době můžeme její tvář 

vídat téměř každý den v hlavní zpravodajské relaci TV Prima, pro 

kterou natáčí reportáže. Má za sebou práci rozhlasové zpravodajky, 

později moderátorky a redaktorky zpráv v několika rádiích. Nyní spolupracuje s Rádiem 

Impuls. 

 

Andrea Moličová 

Lektorka improvizačního herectví 

Improvizaci se intenzivně věnuje několik let jako hráčka, trenérka i 

rozhodčí. Vede improvizační skupinu B.I.Z.O.N.I. ve východních 

Čechách, hraje za pardubickou improvizační skupinu Pa.Le.Ťác.I. a 

na pozvání hraje v rámci České improvizační ligy napříč celou 

republikou. Působí také jako lektorka improvizačních seminářů na divadelních přehlídkách.  

 

 

 

 



 

 

Kateřina Hradílková 

Lektorka moderního tance a základů divadelního herectví  

Modernímu tanci se věnuje od dětství (taneční soubor Atlas Přerov). 

Zúčastnila se mnoha soutěží a kromě moderních stylů (streetdance, hip 

hop) se věnovala i country stylu. Pedagogicky působila jako lektorka 

dramatické výchovy v pražské agentuře Kroužky. Poté začala působit 

jako lektorka celoročních kurzů v Umělecké agentuře Ambrozia. V 

současné domě studuje herectví na VOŠ Herecké v praze pod vedením 

Kateřiny Macháčkové. Vidět ji můžete v inscenacích „Kokain“ nebo „Věřte nevěřte“. 

Účinkovala také v několika reklamách například EURO , Raiffaizen bank. Kromě herectví se 

věnuje také moderování.  

 

 

Marie Kadlecová 

Lektorka filmové tvorby a fotografie  

Mladá filmařka, která už se podílela jako scénáristka a režisérka na 

několika amatérských filmových projektech. Zajímavé filmy vznikly 

pod jejím vedením i na Ambroziádách. Studuje obor virtuální grafiky. Jejím velkým koníčkem 

je fotografie.  

 

Jarin Plvan 

Lektor divadelního herectví 

Amatérský herec, režisér a divadelní tvůrce. Působil v souboru DS 

Spoušť (mj. pod Jakubem Škrdlou). Momentálně je členem DS NUM, 

jehož je i spoluautorem. Má zkušenosti s moderováním a za 

nejdůležitější workshop svého života považuje herecko-režijní 

průpravu od Zdeňka Stejskala. 

 

 

 

 

 

 



 

 Lukáš Vacek 

Lektor filmové tvorby a filmového herectví  

Už od dětství hrál v řadě filmů, seriálů a televizních inscenací (Bestiář, 

Smradi, Perníková věž, O dívce, která šlápla na chléb, Pátek čtrnáctého, 

Václav, Krvavé křtiny, Tele - Tele, Velmi křehké vztahy, Rodinná pouta, 

Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovna štěstí atd.). Získal ocenění Zlatý Dudek Otty Hofmana 

za nejlepší herecký výkon. Jako lektor už na Ambroziády jezdí několik let a podílel se na 

vzniku mnoha zajímavých projektů.  

 

 

David Macháček 

Lektor filmové tvorby  

Studuje 3D grafiku, animovanou a filmovou tvorbu a 2D design. 

Aktuálně se věnuje tvorbě reklamních spotů pro firmu ŠIK a chystá 

se na vysokou školu se zaměřením na 3D animaci. Podílel se na 

tvorbě videoklipu Ironic a dalších amatérských snímků.  

 

 

Tomáš Vaněk 

Lektor divadelního a muzikálového herectví, zpěvu a pohybové 

tvorby  

V divadle už ztvárnil téměř dvacet rolí. Šest let vystupoval na prknech 

Městského divadla Mladá Boleslav. Zahrál si také ve filmech (Gympl, 

Ulovit miliardáře atd.). Zkušenosti má také z dabingu a televizních 

reklam. Jeho hlas je známý i z rozhlasových spotů a komentářů. Působí 

v Divadle na Jezerce. 

 

 

LETNÍ AMBROZIÁDA BYLA URČENA 

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

 

 

 

 



 

 

Letní Ambroziáda u moře 2011 

 

Letní Ambroziády u moře 2011 v Italské Kalábrii 

Termín: 19.-28.8.2011  
 

Počet dětí: 42 

 

Autobus plný mladých umělců vyrazil z Hradce Králové směr italská Kalábrie. První akce u 

moře proběhla fantasticky. Kromě koupání v moři a bazénu, opalování a her nás čekala také 

spousta práce. Čtyři filmové štáby natáčely filmy, po večerech se děti učily stříhat. Během 

týdne se skupinky věnovaly také výuce herectví a tance. Jako vystupující pak mladí herci a 

tanečníci sklidili velký úspěch při večerních programech v amfiteátru. Jedním z programů 

byla i pěnová diskotéka. Skvělé zážitky přinesl i celodenní výlet na tradiční trhy a do místního 

aquaparku. Letní Ambroziáda u moře byla určena pro zájemce ve věku od 8 do 19 let. 

 

JAK LETNÍ AMBROZIÁDA PROBÍHĚLA 

Do Itálie jsme jeli společně luxusním 

klimatizovaným autobusem. Nástupní místa byla: 

Praha, Hradec Králové a Brno. Už v autobuse 

byli účastníci rozděleni do skupin (podle věku a 

zájmu o umělecké obory), ve kterých pracovali 

celý týden na projektech i trávili volný čas u 

moře. Výuka oborů byla přizpůsobena 

podmínkám dané lokality a nebyla tak intenzivní 

jako na Ambroziádách v ČR. Probíhala každý 

den ve dvou blocích (po cca hodině a půl) tak, 

aby zbyl dostatek času na vodní radovánky, 

opalování se, výlety a sporty. Večery patřily opět  zábavným programům (diskotéka, X-factor, 

Partička, atd.).. 

  

 

 

 

 



 

Víkendový workshop improvizace 

 

Termín: 10.-12.9.2011 
 

 

Víkendový workshop byl našim dalším cílem. Povedlo se nám před podzimní akcí ještě 

uskutečnit workshop improvizace. Vedení workshopu improvizace se ujala pedagožka 

DAMU Jana Machalíková, která je zároveň zakladatelkou Improligy v ČR. Skvělý víkend 

prožilo téměř 15 účastníků, kteří poté odprezentovali vše, co se naučili. Někteří z nich se 

improvizaci rozhodli věnovat i nadále. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Podzimní filmová škola 2011 

 

Termín: 26.10. – 30.10. 2011 

 

Počet dětí: 60 

 

V Hradci Králové na Pouchově se opět sešlo přes 60 mladých umělců z celé republiky. 

Během týdne pracovali v malých štábech na tvorbě filmových projektů. S pomocí lektorů se 

učili, jak vzniká film od A do Z. Téma pro všechny skupiny bylo opět stejné. Na rozdíl od 

loňského dvoustránkového sci-fi zadání, letos účastníci dostali pouze jeden jediný odstavec 

textu na téma šikana ve škole. Stručné zadání jim umožnilo přidat více z vlastní invence a 

zážitků. Ač stejné téma – vznikly čtyři rozdílné a velmi kvalitní filmy (jak v závěru 

konstatovala odborná porota včele s O. Hejnou) 

 

LEKTOŘI JEDNOTLIVÝCH FILMOVÝCH ŠTÁBŮ: 

ŠTÁB 1 – GULA, HRADÍLKOVÁ 

 

ŠTÁB 2 – VACEK, KOZÁK 

 

ŠTÁB 3 – MACHÁČEK 

 

ŠTÁB 4 – KRENK, BASELOVÁ 

 

ŠTÁB 5 – KLADNÍČEK, BUCKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program  

ST 

Rozdělení skupin, ubytování, seznámení s lektory 

11,00 – oficiální uvítání, představení programu, úvodní buzer, rozdání povídek 

11,30 – PŘEDNÁŠKA – Jak napsat scénář + výběr herců (Lukáš Kobrle) 

12,00 – oběd 

13,00 – PŘEDNÁŠKA – Myšlenka a poslání filmařů (Ondřej Hejna) 

14,00 – 18,00 – Tvorba scénáře ve skupinách  

18,00 – večeře 

18,45 – PŘEDNÁŠKA -Tvorba natáčecího plánu+ f-ce u štábu (David Macháček) 

19,30 – dolaďování scénáře, tvorba natáčecího plánu 

21,00 – seznamovací diskotéka (cestou na disko – focení) 

 

ČT 

8,00 – budíček 

8,30 – snídaně 

9,00 – 9,30 PŘEDNÁŠKA - Práce s kamerou (Honza Kozák) + Záznam zvuku  

(ŠtěpánKrenk) 

9,45 – 10,45 PŘEDNÁŠKA - Herectví na kameru (Lukáš Vacek) 

11,00-12,00 natáčení 

12,00-12,30 oběd  

13,00-18,00 natáčení 

18,00 – večeře 

19,00 – 19,45 PŘEDNÁŠKA - Střih (Honza Gula) 

20,00 – 22,00 Střih denního materiálu (/filmová projekce) 

23,00 - večerka 

 

 

 

 

 

 

 



 

PA 

8,00 – budíček 

8,30 – snídaně 

9,00 – 12,00 - Natáčení 

12,00-12,30 oběd 

13,00 – 18,00 – Natáčení / zkoušky na Ambrozia má talent 

18,00 – večeře 

19,00 - 19,45PŘEDNÁŠKA – Postprodukce filmu (Štěpán Krenk)  

20,00 – Ambrozia má talent 

Večer střih denního materiálu 

 

SO 

8,00 – budíček 

8,30 – snídaně 

9,00 – 12,00 – Natáčení / Tvorba plakátu filmu, leták, dvd 

12,00-12,30 oběd 

13,00 – 18,00 – Natáčení  

18,00 – večeře 

Večer střih denního materiálu – závěrečná diskotéka 

 

NE 

8,00 – budíček 

8,30 – snídaně 

9,00 – 12,00 – Dokončení střihu + renderování 

12,00-12,30 oběd 

13,00 – 14,00 balení 

14,00 – 16,00  premiéry pro rodiče + rozbor poroty 

 

 

PŘEDNÁŠKA – Dějiny filmu a legislativa (Anita Baselová) 

 

 

 



 

Vánoční Ambroziáda 2011 

 

1. turnus Vánoční Ambroziády 2011 

Termín: 10.-11.12.2011 

Počet dětí: 98 

 

2. turnus Vánoční Ambroziády 2011 

Termín: 17.-18.12.2011 

Počet dětí: 98 

 

Vánoční Ambroziáda je víkend, během kterého děti a mládež mohla pracovat v tvůrčích 

dílnách pod vedením lektorů na různých uměleckých projektech (film, divadlo, muzikál, 

tanec, televizní a rozhlasové moderování, dabing, novinařina atd.). Každý si vybral jednu 

dílnu, ve které  po celý víkend pracoval. V závěru víkendu všechny dílny předvedli své 

výsledky při slavnostním závěrečném vystoupení pro rodiče a přátele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

(formou švédských stolů), teplý oběd a odpolední svačina. Samozřejmostí byl pitný režim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled financování  

 

V roce 2011 dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 159 807,- Kč.  

Příspěvky na činnost vybrané od frekventantů kurzů dosáhly částky 1 377 tisíc Kč, provozní 

dotace města  50 tisíc Kč  a výdaje na uskutečnění kurzů 1 267 tis Kč. Z výdajů činily největší 

podíl náklady na služby ve výši 450 tisíc Kč, spotřeba materiálu 406 tisíc Kč a mzdy 338 tisíc 

Kč. 

Náklady na reprezentaci činily 62 tisíc. Ostatní náklady : pokuty a penále a poplatky bance 

činí dohromady necelých 10 tisíc Kč. 

Všechny náklady jsou vynaloženy na hlavní činnost společnosti. 

Z rozvažných položek nevztahujících se k roku 2011 je největší uhrazenou položkou 178 tisíc 

Kč nákladů příštích období, tedy faktur zaplacených za služby roku 2012 za dopravu 

autobusem a ubytování žáků k táborům pořádaným v roce 2012. 

Poskytnuté provozní zálohy byly k 31.12.2011 ve výši 0 Kč a zůstatek poskytnuté půjčky 

zakladateli je ve výši 50 tisíc Kč. 

 

 

Stav pokladny 

 

V pokladně bylo k poslednímu dni roku 26 tisíc Kč a na bankovním účtu 48 tisíc Kč. 

Neuhrazené faktury na přelomu roku byly ve výši 56 tisíc 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 

31.12.2011 činil 74 tisíc Kč. 

 

Společnost nemá žádný movitý ani nemovitý majetek. 

 

Vlastní jmění společnosti je 1000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


