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Vážení příznivci sborové hudby, 
děkujeme, že jste se dali do čtení našeho dopisu. Dovolte nám, abychom se představili. 

Kdo jsme?  

Sbor Pilsen Voice, zkráceně PiVo - parta energických lidí, kteří chtějí dělat radost sborovým 
zpěvem v netypickém pojetí. Zpíváme písně popové, rockové (Queen, Robbie Williams,….), 
skladby z filmů a muzikálů, i trochu té klasiky a lidovek. Pokud si o nás chcete přečíst více, 
další informace najdete na druhé straně dopisu. Nyní už ale přejděme k nabídce naší 
spolupráce. 

Na co Vaši podporu potřebujeme? 

Činnost sboru je financována z příspěvků jeho členů a z občasných honorářů za hostování na 
kulturních akcích. Organizace vlastních koncertů je finančně náročnou záležitostí a právě 
proto se obracíme na Vás. Rádi bychom sami realizovali více koncertů pro větší počet 
posluchačů a v příštích letech účinkovali častěji také mimo domácí scénu. Neposledním cílem 
sboru je výroba dalších videoklipů s profesionálním zvukem, kterými bychom dosáhli 
prezentace v on-line prostředí pro širší publikum. 

Jak může vypadat naše spolupráce?  

Pokud byste rádi podpořili fungování plzeňského sboru Pilsen Voice, může Vám spolupráce 
přinést tyto výhody: 

1) Dar představuje odčitatelnou položku od základu daně z příjmů a sponzoring tak může 
snížit Váš daňový základ. Obecně lze základ daně snížit o maximálně 15 % v případě 
fyzických osob, maximálně 10 % základu daně mohou uplatnit právnické osoby. 

2) Propagaci loga Vaší firmy či prezentaci jiných reklamních materiálů na vystoupeních dle 
domluvy. Umístění loga Vaší firmy u zveřejněného videoklipu.  

3) Propagaci Vaší firmy prostřednictvím loga na našem webu i na sociálních sítích.   
4) Volné vstupenky na naše akce. 
5) Významným sponzorům můžeme nabídnout také vystoupení na firemních večírcích 

a jiných akcích. 

Budeme rádi, pokud naši nabídku zvážíte. S potěšením se s Vámi setkáme osobně, abychom 
možnou spolupráci probrali detailně. Děkujeme za Váš čas. 

 

             Lucie Hofmanová                 Kateřina Majnerová 
                 sbormistryně                 předsedkyně spolku 
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Co si vybavíte, když se řekne „PiVo“?  

Plzeň? Přátelství? Pohodu? Lásku? 

To vše a mnoho dalšího reprezentuje plzeňský sbor Pilsen Voice (PiVo), který funguje již pátým 
rokem pod vedením zkušené sbormistryně Mgr. Lucie Hofmanové.  Často vystupujeme na 
městských slavnostech či soukromých večírcích, ale podílíme se také na netypických 
kulturních projektech. Účastníme se vánočních či velikonočních trhů v Plzni, Praze, kulturních 
festivalů i uměleckých výstav. Zajímá nás spolupráce se zahraničím. V roce 2019 sbor Pilsen 
Voice realizoval zahraniční sborovou výměnu se sborem MePZ Odmev ze Slovinska. V roce 
2020 jsme ve spolupráci s Orchestra giovanile BentiVoglio odvysílali stream koncertu jako 
náhradu za neuskutečněné turné v Itálii. V roce 2021 sbor získal ocenění zlatého pásma na 
festivalu Choralia Chrudim 2021, s radostí jsme převzali i zvláštní cenu za stylovou interpretaci 
sborových aranží populární hudby. Dlouho odkládané koncertní turné v Itálii jsme konečně 
zrealizovali v květnu 2022. Prožili jsme 4 pestré dny, koncert v kostele malebného městečka 
San Leo střídalo přísné dodržování pravidel o zpěvu v rouškách ve městě Forli. Celé turné 
korunoval monstrózní koncert na hradě společně s orchestrem BentiVoglio. Stream 
vystoupení má za prvních 10 dní od zveřejnění téměř 2000 zhlédnutí. 

Co děláme?  

Repertoár sboru je velmi rozmanitý, neboť chceme potěšit co nejširší spektrum posluchačů. 
Radost Vám udělá filmová hudba, světové hity úspěšných muzikantů i lidovky, gospely a 
duchovní písně. Při vystoupení sboru jsou písně vždy kombinovány tak, aby si každý 
návštěvník přišel na své. U firemních večírků a podobných soukromých akcí je samozřejmostí 
vyladit playlist dle přání zadavatele. 

Pro podrobnější informace navštivte naše webové stránky www.pilsenvoice.cz. Zde najdete 
mimo jiné fotografie z akcí, kterých jsme se zúčastnili a sekce „Repertoár“ vám pak nabídne 
kompletní seznam písní Piva. V neposlední řadě zde najdete i naše videoklipy. Profesionální 
klip Ave Maria nyní čítá téměř 3000 zhlédnutí. Aktuality ze „života“ sboru sdílíme také na 
Facebooku a Instagramu. 

 


