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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince 
2019 na základě vyhodnocení činnosti Angeles Dance Group, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla schválena 
předsedou Angeles Dance Group, z.s. dne 11. 6. 2020. 
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1) OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI 
 

IČ:    27005054 

obchodní firma:  ANGELES Dance Group, z.s. 

statistická právní forma: 706 - Spolek 

datum vzniku:   10.8.2005 

sídlo:    Zábřezí 12, 544 01 Zábřezí-Řečice 

spisová značka:  L 5719 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

den zápisu:   1.1.2014 

 

Účel: Účelem spolku je zabezpečování sportovní a tělovýchovné činnosti v oboru 

tance, práce s dětmi a mládeží v oboru tance, a vytváření materiálních a 

organizačních podmínek pro činnost svých členů. 

 
 
 
 

2) HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST ORGANIZACE 

 
ANGELES Dance Group, z.s. je dobrovolným a nezávislým spolkem fyzických osob se zájmem o zabezpečování 

sportovní a tělovýchovné činnosti v oboru tance, o práci s dětmi a mládeži v oboru tance a o vytváření 

materiálních a organizačních podmínek pro činnost svých členů.  

ANGELES Dance Group, z.s. vykonává především tyto činnosti: 

a) zajišťuje vzdělávání svých členů v tanečním oboru, 

b) zajišťuje účast svých členů na tanečních a sportovních soutěžích, přehlídkách, festivalech, apod. 

c) zajišťuje zdokonalování fyzické zdatnosti svých členů. 

 

 

3) STRUKTURA ORGANIZACE 

Statutárním orgánem ANGELES Dance Group, z.s. je 1 předseda, který také zapsaný spolek navenek 

samostatně zastupuje.  

předseda:   TATIANA KARBANOVÁ, dat. nar. 27. června 1974 

Zábřezí 12, 544 01 Zábřezí-Řečice 

Den vzniku funkce: 31. července 2015 

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů . 

  



4 
 

4) ČLENSKÁ ZÁKLADNA          

ANGELES Dance Group, z.s. evidovala k 31.12.2019 102 členů v následující struktuře:  

 

kategorie Děti (do 16 let včetně) Mládež (od 17 do 23 let) Dospělí (nad 24 let včetně) 

MINI 22 - - 

DVK 23 - - 

JVK 27 - - 

HVK 8 11 3 

Rope skipping 3 4 1 

Celkem 83 15 4 
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5) PŘEHLED SOUTĚŽNÍ ČINNOSTI 

Během roku 2019 došlo k úspěšnému nacvičení 7 soutěžních skladeb, se kterými jednotlivé věkové kategorie 

vystoupily na celorepublikových postupových soutěžích a na světovém šampionátu. 

 

 

Střepy přinášejí štěstí
Věková kategorie: 

juniorská 

Taneční styl:  

pom pom formace 

 

Umístění: 

WADF World Dance Championship 2019 - Liberec (17.11.2019) - 1. místo 

 

MČR České Asociace Tance - otevřená soutěž - Jablonec n./Nisou (9.6.2019) - 1. místo 

 

Czech dance tour (CZDT): 

Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 1. místo 

Mistrovství Čech - Chrudim (28.4.2019) - 1. místo 

MČR - Praha (26.5.2019) - 1.místo 

 

Pardubice cheer open: pohárová soutěž - Pardubice (25.4.2019) - 3. místo 

 

26. ročník Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu: 

kvalifikace - Nová Paka (7.4.2019) - 1. místo 

finále - Náchod (18.5.2019) - 10. místo 

 

 

 

Poztrácené korále 
Věková kategorie: 

MINI 

 

Taneční styl:  

show art formace 

Umístění: 

MČR České Asociace Tance: otevřená soutěž (9.6.2019) - 2. místo 

Czech dance masters (CDO): Regionální kolo - Hradec Králové (13.4.2019) - 2. místo 

Czech dance tour (CZDT): Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 4. místo 

 

O rtyňskou zvonici: pohárová soutěž (1.6.2019) - 2. místo 

Hronovské jablíčko: pohárová soutěž (25.5.2019) - 2. místo 

Beta dance Pardubice: pohárová soutěž (12.5.2019) - 3. místo 

TMD cup: pohárová soutěž (11.5.2019) - 2. místo 

O rychnovský pohárek: pohárová soutěž (14.4.2019) - 2. místo 

Dvorská jednička: pohárová soutěž (7.4.2019) - 3. místo 
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Dnes máme na PYLno 

Věková kategorie: 

DVK 

 

Taneční styl:  

show art formace 

Umístění: 

MČR České Asociace Tance: otevřená soutěž (9.6.2019) - 2. místo 

Czech dance masters (CDO): Regionální kolo - Hradec Králové (13.4.2019) - 5. místo 

Czech dance masters (CDO): Regionální kolo - Hradec Králové (13.4.2019) - 5. místo 

 

O rtyňskou zvonici: pohárová soutěž (1.6.2019) - 2. místo 

Hronovské jablíčko: pohárová soutěž (25.5.2019) - 1. místo 

Beta dance Pardubice: pohárová soutěž (12.5.2019) - 1. místo 

TMD cup: pohárová soutěž (11.5.2019) - 1. místo 

O rychnovský pohárek: pohárová soutěž (14.4.2019) - 1. místo 

Dvorská jednička: pohárová soutěž (7.4.2019) - 1. místo 

Czech dance tour (CZDT): Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 6. místo 

 

 

 

Pirátská
Věková kategorie: 

DVK 

 

Umístění: 

 

Taneční styl:  

pom pom dance 

MČR České Asociace Tance: otevřená soutěž (9.6.2019) - 4. místo 

 

Czech dance tour (CZDT): 

Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 1. místo 

Mistrovství Čech - Chrudim (28.4.2019) - 1. místo 

MČR - Praha (26.5.2019) - 1.místo 

 

26. ročník Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu: 

kvalifikace - Nová Paka (7.4.2019) - 3. místo 

finále - Náchod (18.5.2019) - 11. místo 

 

 

O rtyňskou zvonici: pohárová soutěž (1.6.2019) - 2. místo 

TMD cup: pohárová soutěž (11.5.2019) - 2. místo 

O rychnovský pohárek: pohárová soutěž (14.4.2019) - 1. místo 

Dvorská jednička: pohárová soutěž (6.4.2019) - 3. místo 
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Bez Tebe 
 
Věková kategorie: 
JVK 
 

Taneční styl:  
show art formace 

Umístění: 
MČR České Asociace Tance 
otevřená soutěž - Jablonec n./Nisou (9.6.2019) - 1. místo 
 
Czech dance masters (CDO): 
Regionální kolo - Hradec Králové (13.4.2019) - 1. místo 
Mistrovství Čech - Chrudim (4.5.2019) - 6. místo 
MČR - Praha (24.5.2019) - 10. místo 
 
Czech dance tour (CZDT): 
Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 4. místo 
Mistrovství Čech - Chrudim (28.4.2019) - 8. místo 
 
 
 
 
Hra o přežití 
Věková kategorie: 
HVK 
 

Taneční styl:  
show art formace  

Umístění: 
WADF World Dance Championship 2019: Liberec (18.11.2019) - 3. místo 
 
MČR České Asociace Tance: otevřená soutěž - Jablonec n./Nisou (9.6.2019) - 1. místo 
 
Czech dance masters (CDO): 
Regionální kolo - Hradec Králové (13.4.2019) - 1. místo 
Mistrovství Čech - Chrudim (4.5.2019) - 5. místo 
MČR - Praha (24.5.2019) - 5. místo 
 
Czech dance tour (CZDT): 
Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 5. místo 
Mistrovství Čech - Chrudim (28.4.2019) - 5. místo 
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Stopadesát 
 

Věková kategorie: 
HVK 
 

Taneční styl:  
pom pom dance 

Umístění: 
WADF World Dance Championship 2019: Liberec (17.11.2019) - 1. místo 
 
MČR České Asociace Tance: otevřená soutěž - Jablonec n./Nisou (9.6.2019) - 1. místo 
 
Czech dance tour (CZDT): 
Regionální kolo - Chrudim (23.3.2019) - 1. místo 
Mistrovství Čech - Chrudim (28.4.2019) - 2. místo 
MČR - Praha (26.5.2019) - 2.místo 
 
Pardubice cheer open: pohárová soutěž - Pardubice (25.4.2019) - 4. místo 
 
26. ročník Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu: kvalifikace - Nová Paka (7.4.2019) - 2. místo
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6) DALŠÍ AKTIVITY 

Během roku byla uspořádána 2 veřejná vystoupení, na kterých byly předvedeny nacvičené nesoutěžní i 

soutěžní choreografie: 

 

 



10 
 



11 
 

Dále bylo během roku zrealizováno několik víkendových soustředění nad rámec pravidelných tréninků pro 

všechny věkové kategorie, ve kterých došlo k tréninkům soutěžních jednotek, nebo byli pozváni lektoři 

z jiných tanečních klubů, kteří pomáhají svými zkušenostmi zlepšit taneční techniku našim členům a přináší 

do výuky nové zkušenosti.  

V termínu 4. - 9. 7. 2019 bylo uspořádáno taneční soustředění v penzionu Radvanice, kterého se účastnilo 30 

členů. Na soustředění byli opět pozváni i externí lektoři.  

 

 

 

Zápisy do taneční skupiny proběhly 2. a 4. 9. 2019. 
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7) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

ANGELES dance group, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků a dotací 

z rozpočtů místní, krajské samosprávy a MŠMT a minimálním podílem z reklamy. 

V roce 2019 si spolek jako veřejně prospěšný poplatník (§17a zákona) snížil základ daně podle § 20 odst. 7 

zákona o částku ve výši 107.438 Kč. Čímž bylo na dani z příjmu ušetřeno 20.330 Kč. Tato částka bude použita 

na financování hlavní činnosti v roce 2020. 

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření  +71.000,- Kč. Veškeré náklady (příjmy) a 

výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace díky dotacím vykazovala dostatek 

finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v tomto období. 

Podrobněji viz. přílohy výroční zprávy: 

Příl. č. 1 Přehled o příjmech a výdajích 

Příl. č. 2 Přehled o majetku a závazcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavila Pavlína Vaisová 

Dne 9. 6. 2020 
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PŘÍL. Č. 1 PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
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PŘÍL. Č. 2 PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 
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SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

 

 

Výroční zprávu ANGELES Dance Group, z.s. za rok 2019 schvaluji v plném rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ………………………………………… 

                Tatiana Karbanová 

            Předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 
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