VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

• POLICE SYMPHONY ORCHESTRA •

11. KONCERTNÍ SEZÓNA
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři, fanoušci a partneři našeho orchestru,
je za námi další koncertní sezona, která kvůli covidové situaci nemohla proběhnout jak jsme ji naplánovali. Přinesla ale
mnoho nových podnětů a projektů, které by jinak nemohly vzniknout. Za to děkujeme nejen této podivné době, ale
především Vám, protože bez důvěry a pomoci bychom nic z toho nevytvořili.
A tak jsme si mohli zahrát do obecních rozhlasů v 89 městech, lidé si mohli díky speciálně upraveným plakátům
pouštět naše videa po celé České republice nebo jsme mohli darovat 133 000 Kč na dobročinné účely. V neposlední
řadě jsme se taky mohli na jednom pódiu setkat s Tomášem Klusem a jeho kapelou a společně zahájit 67.
Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci. A to není zdaleka vše.
Rádi bychom se teď společně s Vámi poohlédli za uplynulým rokem 2021.
Vaše PSO

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA a ROK 2021 V ČÍSLECH
• 7 odehraných koncertů

• 89 měst v rozhlasech (Na slyšenou!)

• 6 přesunutých koncertů

• 227 měst na plakátech (Na viděnou!)

• 3 zrušené koncerty

• 4 zpěváci

• 25 koncertů miniPSO pro nemocnice

• 1 nový dirigent

• 133 000 Kč na dobročinnost

• 72 muzikantů

• 2000 strun pro Strings4All

• 24 PSOborců

• Na slyšenou! •
V lednu jsme uspořádali unikátní hudební happening živě hraný a vysílaný z obecních rozhlasů. Zapojilo se 89 obcí a
měst po celé České republice.

• Na naviděnou! •
Po hudebním happeningu "Na slyšenou" jsme tentokrát oživili plakátovací plochy. Vytvořili jsme sérii interaktivních plakátů,
které mohli spoluobčanům zpříjemnit den. Celkem 11 unikátních plakátů se speciálně upravenými QR kódy si lidé mohli
naskakovat v 227 obcích a městech po celé České republice.

• Na naviděnou! •

• Na shledanou! •
Poslední díl naší karanténní trilogie #naslysenou, #navidenou, #nashledanou. Zase naživo jsme konečně zahráli v červnu na
Nebíčku v Polici nad Metují.

Při této příležitosti proběhl také křest naší knihy k 10. letům Police Symphony Orchestra.

• Na shledanou! •

• Koncerty pro nemocnice •
Celé jaro jsme v menším složení muzikantů hráli před okny náchodské nemocnice. Celkem jsme nakonec
odehráli 25 mini koncertů pro zdravotníky a vyjeli na turné po nemocnicích po celé ČR.
"Hudba léčí nejen, když ji má v péči Laco Deczi, jak zpívá skupina Wohnout, ale také v podání Police Symphony Orchestra
(PSO). 12. února mi volala jejich, jak říkají, máma Petra Soukupová s tím, že by rádi přijeli příští víkend zahrát náchodským
zdravotníkům pod okna. Odpověď byla přibližně taková: „No, to by bylo úžasné, ale, prosím Vás, na jaké nástroje byste
chtěli hrát?!“ „To my něco dáme dohromady: klávesy, bubny…“. Venku bylo tou dobou – 10 °C. Týden se s týdnem sešel,
venku bylo + 8 °C a PSO rozbalilo pod okny několik krásných skladeb, které chytaly u srdce. Bylo to krásné a neskončilo
to u jednoho vystoupení. I poslední únorový víkend přijel, trochu jako kočovní umělci, PSO pod okna nemocnice rozdávat
úsměvy a radost. Zahráli dokonce na třech místech. Tentokrát s sebou vzali i herce a zpěváka Honzu Sklenáře. Možná i
jejich hudba přispěla k tomu, že se během muzicírování začala probouzet jedna mladší pacientka na umělé plicní ventilaci,
kterou tým zdravotníků následně od umělé plicní ventilace odpojil, a lékař se s muzikanty o tuto radost podělil. Každé
probuzení po umělé plicní ventilaci je nyní tak trochu malý zázrak, vždyť pacientů v takto vážném stavu umírá skoro
polovina. Milí muzikanti, děkujeme, jste skvělí!"
Jan Mach, ředitel náchodské nemocnice

• Koncerty pro nemocnice •

• Koncert v Jeseníku •
První vystoupení v rámci série koncertů letního buskingu v Jeseníku patřilo nám. Zahráli jsme za radnicí na Masarykově náměstí.

• Koncert s Tomášem Klusem •
Zahráli jsme z.ahajovací koncert 67. Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec s Tomášem Klusem
„Znáte ten pocit, když potkáte člověka se kterým “to máte úplně stejně”, brutálně vás baví co a jak dělá a do toho
ještě cítíte, že když to děláte spolu, tak to umí bavit a blažit ještě velkou spoustu dalších lidí? Tak já ho teď potkal, je
bajvoko šedesátihlavý a jeho koordinovaná koexistence, entuziasmus, nadšení a um, mě zasáhly hluboce a trvale. Děkuji
za inspiraci, spolupráci, hlavu v oblacích a srdce na pravém místě. Po hudební i POLICKÉ stránce těleso nadmíru
sympatické všemu ve smíru. Myslel jsem to zcela vážně I ❤️ Police Symphony Orchestra!“
Tomáš Klus
"Rádi bychom něco napsali, ale toto popsat nejde... Obrovské poděkování Police Symphony Orchestra, obrovské poděkování
Tomáš Klus, obrovské poděkování Petře, která za celým projektem stojí a obrovské poděkování všem, kteří se na koncertě
podíleli. A díky Vám, že jste se napojili a vytvořili opravdu nezapomenutelnou atmosféru... Díky, díky, díky!!!"
organizátoři MFF Červený Kostelec

• Koncert s Tomášem Klusem •

• Sousedská vol. 2 •
Přátelské (nejen) hudební setkání jsme letos udělali v polickém klášteře. Hudba, pivo, opékání buřtů, Chlapi od Vedle,
Cimbálová muzika Gromba a my. Na další rekonstrukci naší klášterní zkušebny jsme vybrali 89 360 Kč. Děkujeme!!!

• Sousedská vol. 2 •

• Koncert v Třešti •
Poslední letošní koncert jsme odehráli v Třešti v rámci akce Cihelna 2021.

• E-shop PSO •
Takhle nějak vypadá naše pojízdná prodejna s merchem PSO. A teď
konečně spouštíme i e-shop. Zatím je tam v prodeji jeden exkluzivní
kousek. Další přibydou časem.
Odkaz:

WWW.PSOSHOP.CZ

• Strings4All •
Letos jsme se za ČR stali ambasadory v mezinárodním projektu Strings4All a máme radost, že díky vám a spolupráci s
českými orchestry se nám povedlo vybrat přes 2000 strun pro mladé muzikanty ve Venezuele a Kolumbii.

Zapojili se a struny poslali:
Akord Kvint, Česká filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů, Filharmonie Hradec Králové, Janáčkova filharmonie Ostrava,
Karlovarský symfonický orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Plzeňská filharmonie, PKF—Prague Philharmonia,
Severočeská filharmonie Teplice, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

• Strings4All •
První sběr (15. 4. 2021) - 808 strun pro žáky v Kolumbii a Venezuele

• FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2021 •
PŘÍJMY
Prodej výrobků a služeb: 215 012 Kč
Příjmy z veřejných sbírek: 281 194 Kč
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky: 846 000 Kč
Přijaté členské příspěvky: 16 800 Kč
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů: 407 000 Kč
Ostatní příjmy: 778 382 Kč

PŘÍJMY CELKEM
2 544 388 Kč

VÝDAJE
Dlouhodobý a nehmotný a hmotný majetek: 31 814 Kč
Služby: 1 726 106 Kč
Osobní výdaje: 120 000 Kč

VÝDAJE CELKEM
1 877 920 Kč

• DĚKUJEME! •
Těšíme se na setkání v další sezóně!

