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Výroční zpráva

ÚVODNÍ SLOVO

Milí PSO fanoušci, přátelé a čtenáři,

je za námi 7 let života, hudby, společných chvil a
rádi bychom se s Vámi podělili, co vše jsme
prožili v roce 2017. Pokud máte chvilku, pojďte s
námi zavzpomínat. Hlavním úspěchem je fakt,
že se zvětšujeme, a že se k nám přidávají další
mladí hudebníci z celého Královéhradeckého
kraje. Všem nováčkům za děkujeme a doufáme,
že vydrží min. dalších 7 let.

Na projektu spolupracovali Kühnův smíšený sbor,
zpěváka a herec Jan Sklenář, kytarista Tomáše J
Holý či zpěvačky Josefina Žampová a Tereza
Hálová. Celý benefiční plynul na vztahu člověka
s přírodou a jsme moc rádi, že na louce
v Adršpašských skalách jsme po divácích, kromě
jednoho kapesníčku a jednoho plastového
kelímku, nemuseli nic uklízet.

A teď k číslům, místům a zajímavostem. V roce
2017 jsme odehráli 15 koncertů nejen v České
republice, ale také v zahraničí díky turné po
Dánsku. Objevili jsme se v Polici nad Metují,
Červeném Kostelci, v Trutnově, polských
Vambeřicích či na festivalu Pivofest. Naší
premiérou se v roce 2017 stalo pódium
Festivalových zahrad Smetanovy Litomyšle
a nabídka spolupráce bude pokračovat i v roce
2018.

Celou sezónu jsme pak zakončili Prvním
koncertem s novými nástroji v Náchodě, kterým
chtěli poděkovat svým fanouškům
a podporovatelům, díky kterým jsme v roce 2016
vybrali 458 490 Kč na portálu Hithit a stojíme tak
pevně na vlastních nohou.

Stěžejním projektem se však stal 4. benefiční
večer v Adršpašských skalách, který přilákal přes
3500 diváků a vybral pro Nadační fond Hospital
Broumov 166 101 Kč 120 zlotých, 20 euro, 100
korun norských a jednu rybí šupinu. Dohromady
jsme tak za naše hudební působení darovali
369 052 Kč.

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se
jakkoli podíleli a podílí na chodu orchestru,
všem, kteří nám fandí a podporují nás jakýmkoliv
způsobem a těšíme se s Vámi na rok 2018!

Za orchestr Police Symphony Orchestra, z. s.
Petra Soukupová

Benefice v Adr špachu

Koncert s nov ými nástroji
ve sportovní hale

Smetanova Litomyšl

Tour de Dánsko

FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2017

Příjmy

Prodej výrobků a služeb – 199 731 Kč
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky – 583 671 Kč
Přijaté členské příspěvky – 10 800 Kč
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů – 171 000 Kč
Ostatní příjmy – 458 448 Kč

Příjmy celkem 1 423 650 Kč
Výdaje celkem 1 289 925 Kč
Výdaje

Ve spolupráci s městem Police nad Metují a s městem Broumov jsme darovali

Nadačním fondu Hospital Broumov částku 166 101 Kč 120 zlotých, 20 euro, 100 korun norských

a jednu rybí šupinu na zakoupení čističek vzduchu do broumovské nemocnice.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – 375 673 Kč
Služby – 914 252 Kč
Osobní výdaje – 0 Kč

Děkujeme za přízeň

a těšíme se na rok 2018!
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