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Milí PSO fanoušci, přátelé a čtenáři,
Rok se s rokem sešel a ať chceme nebo nechceme, 
jsme zase o rok starší. I letos jsme trochu povyrostli, 
přidalo se k nám nejen několik dalších skvělých muzi-
kantů, ale i spousta nadšených lidí, kteří nám se vším 
pomáhají. Tento rok – 2018 – za sebou ovšem nezane-
chal pouze silnou kulturní stopu, ale i cenu Nadace Via 
Mladý srdcař pro naši mámu Petru Soukupovou. A my 
jsme na ni opravdu hrdí! Už nezbývá nic jiného, než se 
za tímto rokem trochu poohlédnout.

Nový kalendářní rok a vkročení do nové sezóny jsme 
patřičně uvítali sérií novoročních koncertů. V průběhu 
roku jste nás mohli zastihnout na místech, jako byly: 
Hronov, Pardubice, Jičín, Litomyšl či Hradec Králové. 
Zazněli jsme také na 800. výročí polských Vambeřic, na 
100. výročí republiky v Náchodě a protáhnout tělo jste 
si s námi mohli na XVI. všesokolském sletu v O2 Areně. 
Již po druhé jsme účinkovali na festivalu Smetanova 
Litomyšl, kde jsme mimo jiné taktovku přenechali 
samotným posluchačům, kteří tak mohli okusit jaké to 
je, být dirigentem. Rok se ale uchýlil ke svému konci a 
sezónu jsme tak kousek po kousku uzavřeli sérií dvou 
adventních koncertů v Klicperově divadle v Hradci 
Králové.

Mimo koncertů se v naší režii také uskutečnil druhý 
ročník plesu v náchodském divadle Dr. Josefa Čížka 

ÚVODNÍ SLOVO

pod titulem: „Smíme prosit?“ Plesem provázeli Jan Cina 
a Jenovéfa Boková.  Petr Sovič & Golden Big Band 
Prague, Black Buřiňos a Brass Avanue. Jako třešnička 
na dortu vystoupil Balet Národního divadla pod 
vedením pana dirigenta Václava Zahradníka. 

Projektem číslo jedna se však stal již 5. bene�ční večer 
– PANTA RHEI, Když Klučanka přihlíží – jehož součástí 
byl mimo jiné Balet Národního divadla, dále také Jan 
Sklenář, Miroslav Závičář, Vendula Příhodová, Michal 
Grombiřík, ochotníci a neuvěřitelných 6 000 diváků, 
díky kterým jsme pro Nadační fond Hospital Broumov 
vybrali 484 787 Kč. Doposud jsme tak za své působení 
věnovali na dobré účely 950 016 Kč. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, a to od účinkují-
cích přes lidi podílejících se na realizaci projektů až po 
samotné duše milující hudbu – diváky. Jeden rok je za 
námi, ale co přinese ten další? Co víme s jistotou, je 
skutečnost, že se ponese ve jménu hudby, koncertů a 
jedinečných akcí, na které jste všichni srdečně zváni.
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Panta Rhei ~
Když Klučanka přihlíží...

Všesokolský slet
O2 Aréna



Smetanova Litomyšl

Koncert
Klicperovo divadlo HK



Příjmy
Prodej výrobků a služeb – 390 024 Kč

Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky – 349 731 Kč

Přijaté členské příspěvky – 8 400 Kč

Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů – 190 000 Kč

Ostatní pří jmy – 723 308 Kč

Výdaje
Ve spolupráci s městem Police nad Metují  a s městem Broumov jsme darovali Nadačním fondu 

Hospital Broumov částku 484 787 Kč na zakoupení čističek vzduchu do broumovské nemocnice. 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – 414 814 Kč

Služby – 1 496 001 Kč

Osobní výdaje – 0 Kč

FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2017

Příjmy celkem 1 666 463 Kč

Výdaje celkem 1 500 792 Kč



Děkujeme za přízeň 

a těšíme se na rok 2019!
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