VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
ZA ROK 2012

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2012

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

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 2012 nám z prostředků města Hradce Králové byla poskytnuta dotace na činnost ve
výši 17 400 Kč a z prostředků Královéhradeckého kraje ve výši 23 tisíc Kč.

ZDROJ DOTACE

Královéhradecký kraj

VÝŠE DOTACE

23.000,- Kč

PODPOŘENÁ AKCE

UMĚNÍ DĚTEM

PODPOŘENO

Kancelářské
potřeby, energie,
tisk

Město Hradec Králové

12.000,- Kč

LETNÍ AMBROZIÁDA

Pronájem techniky

Město Hradec Králové

5.400,- Kč

PODZIMNÍ FILMOVÁ

Odměny dětem

ŠKOLA

Akce a projekty realizované v roce 2012:
Celoroční kurzy pro rok 2012
Umělecká agentura Ambrozia nabízí už několikátým rokem v Hradci Králové mladým lidem
umělecké volnočasové kurzy. Po několika letech jsme se rozhodli všechny celoroční kurzy
centralizovat na ZŠ Pouchov, kde má naše agentura sídlo. Důvodem umístění kurzů na
Pouchov byla naše snaha nabízet profesionalitu – a to jak v osobách lektorů, tak ve
výukových prostorách. Nechceme už, aby se naše umělecké obory učily v běžných školních
třídách, které obvykle mohou svým kroužkům nabídnout základní školy. Naše prostory dětem
nabízejí špičkově vybavený divadelní sál, taneční sál se zrcadly, nahrávací studio
s mikrofony.

(Kód 100) Přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední a vysoké
herecké školy
Každá neděle od 14,00 – do 18,00

(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
LEKTOR: Lukáš Kobrle

(Kód 02) Divadelní herectví 6.-8. třída
KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov
KDY KURZ PROBÍHÁ: každý čtvrtek 15,00 – 16,45
VĚK ÚČASTNÍKŮ: 11-13 let
LEKTOR: Lukáš Kobrle

(Kód 03) Divadelní herectví 3., 4., 5. třída
KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov
KDY KURZ PROBÍHÁ: každé úterý 14,00 – 15,30
VĚK ÚČASTNÍKŮ: 9 – 10 let
LEKTOR: Andrea Simonidesová

(Kód 04) Divadelní herectví 1.- 2. třída
KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov
KDY KURZ PROBÍHÁ: každý čtvrtek 13,00 – 14,00
VĚK ÚČASTNÍKŮ: 7 – 8 let
LEKTOR: Andrea Simonidesová

(Kód 10) Individuální kurz sólového populárního zpěvu
KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál na ZŠ Pouchov
KDY KURZ PROBÍHÁ: dle domluvy
VĚK ÚČASTNÍKŮ: neomezen
LEKTOR: Andrea Simonidesová

(Kód 11) Individuální kurz rozhlasového a televizního moderování
KDE KURZ PROBÍHÁ: divadelní sál a nahrávací studio na ZŠ Pouchov
KDY KURZ PROBÍHÁ: dle domluvy
VĚK ÚČASTNÍKŮ: neomezen
LEKTOR: Lukáš Kobrle

Zimní Ambroziáda 2012
1. turnus - Zimní Ambroziáda 2012 Deštné v Orlických horách
Termín: 19. – 25.2. 2012
Počet účastníků: 40

2. turnus – Zimní Ambroziáda 2012 Deštné v Orlických horách
Termín: 26.2. – 3.3. 2012
Počet účastníků: 41
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.
JAK ZIMNÍ AMBROZIÁDA PROBĚHLA
Akce začala nedělním obědem na horské chatě Radost. Doprava mohla být buď individuální
nebo pomocí našeho svozového autobusu za příplatek (plán trasy a ceník viz níže). 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.

Letní Ambroziáda 2012 v ČR
1. turnus Letní Ambroziády 2012 v Chlumci nad Cidlinou
Termín: 1.7. - 7.7.2012
Počet dětí: 104

2. turnus Letní Ambroziády 2012 v Chlumci nad Cidlinou
Termín: 8.7. - 15.7.2012
Počet dětí: 105

3. turnus Letní Ambroziády 2012 v Domaželicích u Přerova
Termín: 22.7. – 28. 7. 2012
Počet dětí: 60

4. turnus Letní Ambroziády 2012 v Jihlavě
Termín: 6.-12.8.2012
Počet dětí: 74

Letní Ambroziáda je týdenní umělecky zaměřený
výukový kurz. V letošním roce jsme uspořádali 4 turnus
po celé České republice. V Chlumci nad Cidlinou jsme
sídlili na Základní škole. Navštívili nás Tomáš Savka a
Tomáš Magnusek. V Domaželicích jsme byli podpořeni
přímo obcí a starostou p. Hradílkem, který nám poskytl
prostor nejen ve své kanceláři, ale i v místním kulturním
domě, kde jsme měli k dispozici krásný sál. Poslední
český turnus jsme navštívili Gymnázium v Jihlavě, kde
jsme taktéž vybudovali zázemí divadelního sálu. Jako
host nás navštívil Ondřej Vetchý.
Účastníci všech turnusů 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
Dabing

LEKTOŘI
Na

Letní

Ambrozádě

vyučovali

odborníci z celé ČR. Stávající lektory
doplnili noví z řad odborníků přímo z praxe. Kvalitu dokazují i projekty, které na
Ambroziádach vznikly a to ze všech oborů, kterými děti prošly.

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

Letní Ambroziáda u moře 2012
1. turnus Letní Ambroziády u moře 2012 v
Chorvatsku
Termín: 10.8. - 19.8. 2012
Počet dětí: 35

2. turnus Letní Ambroziády u moře 2012 v
Chorvatsku
Termín: 17.8. - 26.8. 2012
Počet dětí: 43
Letní Ambroziáda u moře proběhla letos poprvé na slunném chorvatském poloostrově Istrie.
Kromě koupání, relaxace a plážových her a sportů jsme i prácovali na uměleckých projektech
a večerních programech. Účastníci mohli vybrat mezi hereckým, filmovým, muzikálovým,
tanečním nebo moderátorským zaměřením. Letní Ambroziáda u moře byla určena pro
zájemce ve věku od 8 do 19 let.
JAK LETNÍ AMBROZIÁDA PROBÍHĚLA
Do Chorvatska jsme jedli 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.). Vypravili jsme se i na trhy do města, na tradiční chorvatskou večeři (pizza
nebo rybí speciality) a nechyběl ano celodenní výlet lodí.

LOKALITA
Istrijský poloostrov se nachází v nejsevernější části chorvatského pobřeží. Istrie patří vůbec k
nejnavštěvovanějším oblastem Chorvatska. Středisko Pineta, ve kterém proběhla naše akce
leží na jihozápadním pobřeží Istrie nedaleko města
Fažana. Fažana je klidné rybářské městečko, do
kterého se dá dojít z našeho campu za deset minut
po pláži. Večer městečko ožívá mnoha krámky a
restauracemi. Pět kilometrů od něj se nachází město
Pula se světoznámým římským amfiteátrem.
Náš chatkový camp Pineta je umístěn v hustém
borovicovém lese v těsné blízkosti moře. Naše chaty
mají výhodnou polohu na kraji. Zhruba třetina
campu je obsazena českými klienty (jezdí tam
několik velkých českých cestovních kanceláří). Pláže jsou převážně oblázkové a přecházející
v prostorné travnaté plochy, s pozvolným vstupem do moře nebo lze využít dvě mola se
žebříky, které vedou do hlubší vody. Na plážích se nacházejí sprchy. Účastníkům je zdarma k
dispozici víceúčelové betonové hřiště na malou kopanou, volejbal nebo basketbal. Za
poplatek jsou k dispozici ping-pongové stoly, beach-volejbalové hřiště, minigolf a trampolína.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA
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 bylo formou plné penze. Po loňských zkušenostech z Itálie (ne všechny děti jedly
místní jídla), jsme s sebou vzali mít českého kuchaře, který bude vařit speciálně pro naší
skupinu.

U moře došlo i na tanec

Divadla jsme si také užili dostatek

Amfiteátr v Pule jsme viděli na vlastní oči i s výkladem

Výlet na lodi byl nezapomenutelný

Podzimní filmová škola
Termín: 24.10. – 28.10. 2012
Počet dětí: 50
Podzimní filmová škola 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,Lukáš Kladníček, David Macháček,
Marie Kadlecová, Štěpán Krenk, Anita Baselová, Tomáš Magnusek, Ondřej Hejna

Podzimní taneční škola 2012
Termín: 24.10. – 28.10. 2012
Počet dětí: 25
PTŠ začala nástupem ve středu večer. Hned po
ubytování proběhla společná úvodní hodina v
tělocvičně. Na ní děti dostávaly různá zadání, která
ověřila jejich pohybové schopnosti, cit pro rytmus, fyzickou zdatnost, způsob přemýšlení o
hudbě a vyjádření jejího smyslu, schopnost pamatovat si a opakovat krokové variace atd.
Na základě této hodiny se tým lektorů pokusil vytvořit takové skupinky, ve kterých byli lidé
podobně tanečně zaměřeni, podobného věku a výkonnosti. Jen tak šlo docílit toho, aby
následující práce měla pro všechny přínos (v nevyrovnaných skupinách se ti lepší nudí a ti
méně zkušení zase nezvládají a tím ztrácejí zájem o další činnost).
Ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli děti pracovaly na dopoledním a odpoledním bloku, který
byl velmi intenzivní . Vždy jeden půlden byl věnován modernímu tanci (street dance a hip
hop) a druhý půlden výrazovému tanci.
Výuka byla doplněna i zajímavými večerními programy a jeden z nich byl zaměřen na
poznání dalších (i netradičních) tanečních stylů dle chuti. Nechyběla samozřejmě ani skvělá
diskotéka. Na závěr byly veškeré taneční projekty odprezentovány rodičům a veřejnosti.

PODZIM S AMBROZIÍ 2012
1. Personální obsazení
1.1. Hlavní organizace akce
Lukáš Kobrle – HV
Andrea Simonidesová – ZHV, zdravotník
Katka Hradílková – ZHV
Ondřej Halámek – vedoucí programu
Mája Mikšovská – vedoucí provozu, fotograf
Štěpán Krenk – zvukař večerních programů
Denisa Andrlová – fotograf, certifikáty
Klára Němečková - DJ
1.2. Personální obsazení PFŠ
Vedoucí tříd: Sajdok, Kejklíček, Kladniček, Vacek
Přednášky: Magnusek, Sajdok, Vacek, Kejklíček, Kladniček, Krenk,
Baselová, Kobrle
Správce Magnuskovy techniky: Baselová
1.3. Personální obsazení PTŠ
Lektoři: Šubrtová, Mráz, Kupčíková
Lektoři volitelných tanců: Mikšovská, Halámek, Hradílková, Dolinová,
Šubrtová
Vedoucí tříd: Vlčková, Gallerová,
Natáčení videoklipu/dokumentu: Krejčová, Šubrtová
1.4. Provozní a programová sekce obou akcí - praktikanti
Lucie Rejlová
Denisa Jahlová
Jan Kessner
Matyáš Křen
Jiří Šalomoun

Claudia Matysková
Bára Černá
Dominik Chytrý

3. Program
STŘEDA
14,00
Nástup praktikantů a následná příprava školy (zodpovědnost: Nikol, Mája, Ondra)
15,00
Příjezd lektorů filmové školy
15,00
Plánovaný příjezd techniky od p. Magnuska, techniku převezme Anita, následuje školení užívání techniky pro lektory PFŠ
17,00
Příjezd lektorů taneční školy
17,00
Porada lektorů PFŠ i PTŠ
18,00
Organizace příjmu účastníků (Andrea, všichni)
19,00
Oficiální zahájení v sále za účasti všech, představení programu a personálu
(další program již v tabulkách dle skupin)
SKUPINY
Film 1
19,15 – 20,15
Přednáška – Svět
Film 2
profesionálního filmu
Film 3
(Magnusek – sál)
Film 4
Tanec 1
19,30 – 20,00
Studená večeře
Tanec 2
Převlečení se do
tanečního

20,30 – 21,00
Přednáška
Tvorba příběhu a scénáře
KOB (Sál)
20,00 – 21,00
Prezentace lektorů
Rozřazovací trénink
(tělocvična)

21,00 – 23,00
Práce ve štábech na
tvorbě příběhu a scénáře
(studená večeře)
Vyhlášení rozdělení
skupin

Focení

Večerka
ve 23,00

Čtvrtek
SKUPINY
Film 1
8,00-9,00
snídaně
Film 2
Film 3
Film 4
Tanec 1
Tanec 2

9,00- 10,15 PŘEDNÁŠKY
„Tvorba natáčecího plánu“
(20) - Baselová
Storyboard (15) Sajdok
„Funkce ve filmovém
štábu“ (25) – Baselová,
Sajdok
(poté práce štábů)
9,00 – 11,30
Street dance
9,00 – 11,30
Street dance

Oběd
12,30 13,00
Odevzdání
12,20 natáčecího
plánu +
12,10 požadavků
na techniku a
12,00 převozy

13,00 – 14,30 PŘEDNÁŠKY
„Práce s kamerou, snímání
obrazu“ (20) - Sajdok
„Snímání zvuku“ (20)- Krenk
„Specifika filmového herectví“
(30) - Vacek

11,50 13,00 – 15,00
Výrazový tanec
11,45 13,00 – 15,00
Výrazový tanec

Večeře
Práce
18,30
19,00 PŘ.
ve
„Střih v
štábech 18,20
programu
Premiera“
(30) 18,10
Kladníček
18,00

15,30 – 17,00
Street dance
15,30 – 17,00
Street dance

17,40
17,30

20,00
Prezentace
tanců
+
Diskotéka
(+ střih)

18,00-20,00
Taneční styl
na přání

Pátek
SKUPINY
Film 1
8,00-9,00
snídaně
Film 2

Práce ve štábech

Film 3
Film 4
Tanec 1
Tanec 2

9,00 – 11,30
Výrazový tanec
9,00 – 11,30
Výrazový tanec

Oběd
12,30 13,00 Práce ve štábech
Přednáška
12,20 „Postprodukce a
hudební složka
12,10 filmu“ (40) Krenk
12,00
11,50 13,00 – 15,00
Street dance
11,45 13,00 – 15,00
Street dance

15,30 – 17,00
Výrazový tanec
15,30 – 17,00
Výrazový tanec

Večeře
18,30
19,00 – Př.
„Střih v
programu
18,20
Premiera“
(30) 18,10
Kladníček
18,00
17,00
Tanec na téma –
rozdělení skupin,
losování témat

17,40
17,30

18,00-20,00
Tanec na
téma

20,00
Prezentace
tanců na
téma
+
Promo
akcí
+
Filmový
večer
(+ střih)

Sobota
SKUPINY
Film 1
8,00-9,00
snídaně
Film 2

Práce ve štábech

Film 3
Film 4
Tanec 1
Tanec 2

9,00 – 10,30
Street dance
9,00 – 10,30
Výrazový

10,45-12,15
Výrazový
10,45-12,30
Street dance

Oběd
12,30 13,00 Přednáska
12,20 „Tvorba
plakátu“
12,10 „Tvorba titulků
(pouze pro
12,00 zájmce)
12,15
12,30

Večeře
18,30
Práce ve
štábech
18,20

Práce ve štábech

13,00-17,00
Natáčení videoklipů (dle domluvy)

18,10
18,00
17,15
Tanec na hudbu –
rozdělení skupin

17,40
17,30

18,00-20,00
Tanec na
hudbu

20,00
Prezentace
tanců na
hudbu
+
disco

Neděle
Oběd
12,30 Práce ve
štábech
12,20

15,00
Odevzdání
filmů

Film 3

12,10

+ balení

Film 4

12,00

SKUPINY
Film 1
8,00-9,00
snídaně
Film 2

Tanec 1
Tanec 2

Práce ve štábech

9,00 – 10,30
Výrazový
9,00 – 10,30
Výrazový

10,45-12,15
Street dance
10,45-12,30
Street dance

12,15
12,30

13,00-15,00
Zkoušení na vystoupení
+ balení

16,00-18,00
Premiéry filmů
+ rozbor poroty

18,00-19,00
Prezentace
Tanečních
výstupů

Úklid prostor

Vánoční Ambroziáda 2012
Termín: 15. – 16.12. 2012
Počet dětí: 67
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.
VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA 2012 - PŘEHLED DÍLEN
Nabídka tvůrčích dílen byla jednotná pro zájemce všech věkových kategorií.
 Filmová tvorba
 DJ
 Dabing
 Televizní moderátor
 Rozhlasový moderátor
 Divadelní herectví
 Muzikálové herectví
 Novinářská dílna
 Dílna internetové prezentace
 Výtvarná dílna
 Fotografická dílna
 Dílna tvůrčího psaní
 Dílna moderního tance
 Jak se stát zpěvákem
 Základy herecké improvizace

VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA BYLA URČENA?
Na Vánoční Ambroziádu se mohli přihlásit mladí lidé (8-18 let) se zájmem o umění.
JAK VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA PROBĚHLA
Účastníci nastoupili v sobotu ráno a hned byli rozděleni
do tvůrčích dílen, které si předem vybrali ve svých
přihláškách. Díky malému množství dětí ve skupinách
měli lektoři možnost intenzivní a individuální práce. V
každé skupině bylo maximálně 14 účastníků zhruba
stejného věku. V těchto skupinách pracovali děti po
celý víkend pod vedením lektora na uměleckém
projektu (natáčet film, zkoušet divadlo, muzikál atd.).
V neděli večer se jednotlivé dílny představily s
výsledky své práce na veřejném vystoupení pro rodiče, přátele a novináře. Kromě výuky děti
zažili i skvělý sobotní večerní program (vystoupení hvězd) a poté diskotéku se světelnými a
kouřovými efekty. Všichni účastníci Vánoční Ambroziády od nás dostali certifikát o
absolvování vzdělávacího kurzu.
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 2012 dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 25 966,- Kč. Příspěvky na
činnost vybrané od účastníků kurzů dosáhly částky 1 774 tisíc Kč, provozní dotace města a
kraje 40 tisíc Kč a výdaje na uskutečnění kurzů 1 788 tis Kč. Z výdajů činily největší podíl
náklady na služby ve výši 839 tisíc Kč, spotřeba materiálu 523 tisíc Kč a mzdy 269 tisíc Kč.
Cestovné bylo vyplaceno ve výši 112 tisíc Kč a náklady na reprezentaci činily 32 tisíc.
Ostatní náklady : silniční daň, pokuty a penále, kurzové ztráty a poplatky bance činí
dohromady necelých 10 tisíc Kč.
Všechny náklady společnosti jsou vynaloženy na hlavní činnost společnosti.
Z rozvažných položek nevztahujících se k roku 2012 je největší uhrazenou položkou 299 tisíc
Kč nákladů příštích období, tedy faktur zaplacených za služby roku 2013 za dopravu
autobusem a ubytování žáků k táborům pořádaným v roce 2013.
Poskytnuté provozní zálohy byly k 31.12.2012 ve výši 15 tisíc Kč a zůstatek poskytnuté
půjčky zakladateli je ve výši 33 tisíc Kč.

Stav pokladny:
V pokladně bylo k poslednímu dni roku 37 tisíc Kč a na bankovním účtu 15 tisíc Kč.
Neuhrazené faktury na přelomu roku byly ve výši 127 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
31.12.2012 činil 52 tisíc Kč.
Společnost nemá žádný movitý ani nemovitý majetek.
Vlastní jmění společnosti je 1000 Kč.

