
POLICE SYMPHONY ORCHESTRA

10. koncertní 
sezóna

       1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři, fanoušci a partneři našeho orchestru, 

desátá sezóna našeho koncertování je za námi a my bychom se
společně s Vámi chtěli poohlédnout za uplynulým rokem 2020.

Narozeninové oslavy našich 10 let jsme si sice představovali
jinak, ale ani situace, která výrazně zasáhla do životů nás všech,
nás nedokázala zastavit. Zažili jsme spoustu nevšedních zážitků.
Vyprodali jsme Lucernu, zorganizovali jedinečný online koncert,
vyjeli na druhé buskerské turné nebo zahráli na vlnách
Radiožurnálu. 

Děkujeme všem, kdo nám s naší jízdou pomáháte a těšíme se,
co nám přinese rok 2021. 

Vaše PSO



11 koncertů

66 odehraných skladeb

75 muzikantů

3 zpěváci

11 nadšenců profíků

 ROK 2020 V ČÍSLECH

22 PSOborců

238 hostů

7 projetých měst

přes 600 tis. posluchačů

více než 700 tis. Kč vybraných  na dobré účely 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

Galakoncert v Lucerně

12. ledna 2020 

Galakoncert k 10. letům PSO v
pražské Lucerně

Smíme prosit?

29. února 2020

Již třetí ples PSO

P.S. Online

31. května 2020

Online koncert vysílaný z
Broumovského kláštera



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

Turné po nádražích

27. - 30. srpna 2020

Po roce jsme se opět vypravili na
busking tour

Sousedská

6. září 2020 

Sousedské posezení v Polici nad
Metují

PSO na Radiožurnálu

28. srpna 2020

Zahráli jsme na Radiožurnálu pro
téměř půl milionu posluchačů 



GALAKONCERT V LUCERNĚ

K naším 10. narozeninám  jsme si nadělili galakoncert v pražské Lucerně,
ten se uskutečnil 12. ledna.  Na naší oslavu jsme přizvali spoustu našich
přátel jako je Václav Zahradník a Balet Národního divadla,  Jan Cina,
Losers Cirque Company, Brass Avenue, Kühnův smíšený sbor nebo
členy Divadla Járy Cimrmana.  To je ale jen základní výčet všech našich
hostů. Koncertem provázela Lucie Peterková a zpěvem naši tvorbu
doplňoval Jan Sklenář.

Celý večer se ale nevložil pouze do naší paměti. Náš kamarád a hlava
našich bláznivých nápadů, David, si po prohrané sázce, zda dokážeme
Lucernu vyprodat, musel PSO nechat zvěčnit navždy. 
A výsledek stojí opravdu za to! 





SMÍME PROSIT?

Výjimečný datum 29. února jsme využili pro již třetí ročník  plesu Smíme
prosit?. Celým večerem nás provedl Jan Maxián společně s  Lucií
Peterkovou.  Zpěvem nás potom doplnili Jan Sklenář, Vendula Příhodová
nebo Karolína Soukupová. Diváci také mohli vidět tanečníky Michaelu
Haladovou a Jiřího Grosse  nebo si rovnou zatančit ve swingovém rytmu
s Kateřinou Steinerovou. Třešničkou na dortu byli úžasní  Losers Cirque
Company.  Abychom se mohli také přidat k našim divákům na taneční
parket, vystřídali nás později večer  na jevišti Black Buřiňos, Zatrestband
nebo HarMálek orchestr. 

 
P





P.S. ONLINE

Koronavirovou pauzu jsme se rozhodli využít pro uspořádání prvního
benefičního online koncertů P.S. Online. Živý přenos byl spuštěn 31. 5. a
sledovalo ho téměř 2500 diváků. Na celém projektu se účastnilo více
než 200 nadšenců, ale i profesionálů. Naše pozvání přijala spousta hostů,

 
P

byli to například Ivo Kahánek,
Jan Maxián, Vendula Příhodová
nebo Pěvecký sbor Kácov.
Celým večerem nás potom
provázela Lucie Výborná. Díky
všem divákům jsme vybrali
neskutečných 560 250 Kč.
Část peněz jsme věnovali na
činnost Agentury pro rozvoj
Broumovska a zbytek posloužil
pro podporu našich hudebních
přátel, kteří se kvůli pandemii
ocitli v těžké životní situaci. 

 





TURNÉ PO NÁDRAŽÍCH
Po zážitcích z minulého roku jsme se rozhodli opět vypravit na busking
tour. Tentokrát jsme ale nevyrazili na celý týden a vybrali si jenom velká
nádraží u nás.  Za 3 dny jsme tak projeli Plzeň, Pardubice a Prahu. 

Díky dobrovolnému vstupnému jsme mohli podpořit Elišku Podzimkovou
a její projekt Plešouni. Na přípravu seriálu pro onkologicky nemocné děti
jsme tak díky příspěvkům vybrali úžasných 106 300 Kč.





PSO NA RADIOŽURNÁLU

V pátek 28. srpna 2020 jsme  díky Lucii Výborné zakončili sérii pátečních
Koncertů pro jiné myšlenky Radiožurnálu. V rámci nich na vlnách
Radiožurnálu  zahráli například Tatabojs, Marek Ztracený, Aneta Langerová
nebo právě my. Koncert byl nahráván živě ze sálu  Filharmonie Hradec
Králové a diváci ho mohli i sledovat přes facebookový stream. Poslouchalo
nás tak téměř půl milionu posluchačů.  Orchestr pěvecky doplnili Jan
Sklenář, Vendula Příhodová a Karolína Soukupová. Celý rozhovor Lucie
vedla s naší mámou Petrou. Doplnili je ale i například Joel Hána, David
Ostružár nebo Vendula Příhodová.
   





SOUSEDSKÁ

Dne 6.9. 2020 jsme uspořádali první ročník sousedského posezení v
Polici nad Metují. Zahráli jsme opět na polickém náměstí, které jsme ale
tentokrát celé obestavěli stoly. Lidé si přinesli své jídlo, o které se
podělili se svými sousedy. Na místě si také mohli opéct buřty nebo
koupit pivo. Koncertem jsme se rozhodli podpořit polický klášter, ve
kterém se nachází i naše zkušebna. Na opravy se vybralo skvělých   106
813 Kč. Část peněz poslouží dofinancovat výměnu nových oken u
kotelny, kterou v budoucnu využijeme pro dělené zkoušky. Zbylá část
peněz  poputuje na náklady spojené s novou kanalizací kláštera. 

Rádi bychom si z této akce udělali tradici a pomáhali tak malými
krůčky v rekonstrukci kláštera, a proto  již plánujeme druhý ročník,
který se uskuteční  2. července 2021. 





SPOLEČNĚ I BĚHEM PANDEMIE...



FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2020

Prodej výrobků a služeb: 329 000 Kč
Příjmy z veřejných sbírek: 713 402 Kč
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky: 718 100 Kč
Přijaté členské příspěvky: 14 600 Kč
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů: 300 800 Kč
Ostatní příjmy: 589  134 Kč

Dlouhodobý a nehmotný a hmotný majetek: 456 323 Kč
Služby: 2 619 400 Kč
Osobní výdaje: 116 500 Kč

 
PŘÍJMY CELKEM

2 665 036 Kč

 
VÝDAJE CELKEM

2 735 900 Kč

VÝDAJE

PŘÍJMY



NAPSALI O NÁS...



Jak jste mladí, tak jste dokonalí!

ZDENĚK SVĚRÁK

 29. 2. 2020, Náchod 12. 1. 2020, Praha
31. 5. 2020, Broumov

Moji milí PSO,
děkuju, že jste si mě vybrali, děkuju za
ten kruh před koncertem, za to
vzájemné dotýkání, sdílenou radost,
společnou energii a radostné vibrace.
S Vámi kdykoli, kdekoli, ráda... a opět v
kruhu společného kmene!

LUCIE VÝBORNÁ

"Smíte prosit...?"
Přátelé, Vy smíte cokoliv, kdykoliv
a kdekoliv! Děkuju za setkání s
čistou radostí z hudby, za setkání
ze života...
Těším se na příští setkání! 
Ahoj!

JAN MAXIÁN



PSO
- Honzo, co nebo kdo to je? Takhle to začalo. Díky Honzovi
Sklenářovi. On má podle mě prostě skvělý nápady. Třeba jako ten,
že mi povídal o PSO, o Petře, o krásných věcech, který tahle úžasná
parta lidí pořádá/organizuje/žije - tehdy to ještě bylo pro mě s
uvozovkami.

A dneska? Je to Prostě Super Orchestr, jehož členy (a lidi s ním
související) jsem poznala, který mi Klučankou změnil život! Jsem
vděčná za jakékoli setkání s kýmkoli z těhle božích lidí, protože není
dne, abych si na ně - na Vás - nevzpomněla. 

Je mi velkou ctí se účastnit tak krásnýho setkání, propojení,
muzicírování,... Je to láska na první poslech.
Děkuju, děkuju, s pokorou děkuju! 

Vaše Venda
 

VENDULA PŘÍHODOVÁ  

12. 1. 2020, Praha 



29. 2. 2020, Náchod 30. 8. 2020, Praha

Deset let je hodně i málo, to záleží na
pohledu a měřítku. Ale deset let PSO
je nádhera a výzva a slib do spousty
dalších roků.
Blahopřeju, mám Vás rád!

MILOŇ ČEPELKA 

12. 1. 2020, Praha 

Blázni moji milování!

Děkuju Vám moc!!! 

ELIŠKA PODZIMKOVÁ
a všichni Plešouni

Dneska je 29. února, takové datum
není každý rok. A takový večer
zažít není samozřejmé. Je nutno
strašně moc bláznivých lidiček.
Jste krásně blázniví. Máte náš
obdiv. 

Za celej Zatrestband
PETR PÍŠA 



31. 5. 2020, Broumov

Jedna skladba... celkem lehké, 
o to více je to pěkné.
Tolik milých lidí a blízka, 
jejichž srdce přímo tryská
uměním svým něco předat 
a mnoha lidem radost dodat.

Každý s každým se tu nezná,
energie je tu ale silná.
Náš sbor Kácov v celé kráse,
soprán, alt i tenor s basem,
srdcem, láskou, svými hlasy
zpíváme na lepší časy.

 
 

PĚVECKÝ SBOR KÁCOV  



12. 1. 2020, Praha 
29. 2. 2020, Náchod 12. 1. 2020, Praha 

Právě sedím v Lucerně a koukám,
jak zvučíte na oslavu 10. let. 
Už to je zážitek.
VŠECHNO NEJLEPŠÍ.  A buďte furt
tak vyladění.

JAN CINA

Fantastic sound and amazing
collective! I'm so thankful that I
got the chance to work with
PSO! Really looking forward to
cooperating in the future!

SHAYMO OSOMO

Plesáme a mé srdce plesá
blahem, že jsem tu s Vámi.

Mám Vás ráda MOC! 

VENDULA PŘÍHODOVÁ
 



TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V 11. SEZONĚ PSO!


