PROČ SE STÁT ABONENTEM DIVADELNÍ SEZONY SPOLEČENSKÉHO DOMU

Naši abonenti, držitelé předplatních karet, získají oproti „běžným“ divákům, celou řadu výhod:

výraznou slevu vstupného na jednotlivá představení. Ceny vstupného na divadelní představení
v Neratovicích se mnohdy blíží až polovině běžného vstupného v pražských divadlech.
Zakoupení vstupenek v rámci abonentky cenu vstupného dále snižuje
na všechna představení jsou zajištěna vlastní stálá místa v hledišti
abonentní představení jsou rozložena do celé sezóny, lze si tak v klidu a předstihu plánovat své
další (nejen) kulturní akce
úspora času při nákupu vstupenek

PŘEDSTAVENÍ V DIVADELNÍ SEZONĚ 2020/2021
Cena běžného vstupného:
1. kategorie sedadel (1.-8. řada Velký sál SD nebo 1.-16. řada sál Městského kina)
2. kategorie sedadel (9.-15. řada Velký sál SD)

390,- Kč
350,- Kč

pondělí 21.9.2020 od 19:00 Městské kino
LÁSKA A PÁREČKY
Margot, mladá atraktivní žena, která nemá příliš dobré zkušenosti se svými bývalými partnery, si na chalupu
na grilování pozve své tři ex-partnery, kteří o sobě navzájem nikdy nevěděli a neznají se. Od této riskantní
„grilovačky“ si Margot, která je opět zamilovaná a požádaná svým novým přítelem o ruku, slibuje, že ji vrátí
ztracenou důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb po podobném
„minovém poli“ však není bez rizika....
Hrají: J.Révai, J.Škvrna, K.Zima, E.Čekan, K.Janečková
(NÁHRADNÍ TERMÍN ZA NEUSKUTEČNĚNÉ PŘEDSTAVENÍ Z 26.3.2020)

abonentka je přenosná, lze ji půjčovat
abonentka je vhodným dárkem pro blízké a přátele
v rámci svého cyklu získají abonenti bezplatný informační a pozvánkový servis v průběhu
celé divadelní sezóny. Budou upozorňováni na blížící se představení nebo informováni o
případných změnách v programu.
v rámci abonmá bude zajištěno malé občerstvení, autogramiáda a posezení s účinkujícími umělci
v kavárně Společenského domu
abonenti budou mít přednostní právo na zakoupení předplatného na své místo i na další sezónu
majitelé předplatného některých abonentních řad budou moci využít slevy i na další vybraná
představení Společenského domu

Divadelní představení sezóny 2020/2021
se odehrají na všech scénách Společenského domu
(Velký sál, Malý divadelní sál, sál Městského kina)
a nově navíc i na historické scéně neratovického komorního Divadélka Lípa.

PŘEDPLATNÉ MŮŽETE VYBÍRAT CELKEM ZE 4 ABONENTNÍCH ŘAD
„V“ = VELKÁ DIVADELNÍ ŘADA
(9 vybraných profesionálních představení, SLEVA 15%)
„M“ = MALÁ DIVADELNÍ ŘADA
(5 vybraných profesionálních představení, SLEVA 13%)
„E“ = EXKLUZIVNÍ ŘADA
(5 profesionálních představení dle vašeho výběru, SLEVA 10%)

pátek 16.10.2020 od 19:00, Velký sál
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s
vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha
mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuje spolehlivého tajemníka, který dokáže
vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně
a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.
Hrají: L.Vaculík, I.Andrlová, M.Bočanová, F.Tomsa, M.Vašinka....

čtvrtek 12.11.2020 od 19:00, Velký sál
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, stačí se obrátit na
odbornici a zkusit sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert,
kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci,
sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více
vymykají kontrole...Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky
vám pořádně polechtá bránice!!! Přestože v představení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé)
slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15ti let.
Hrají: M.Hudečková, J.Ježková, Vl.Kratina, V.Udatný/J.Zindulka

čtvrtek 10.12.2020 od 19:00, Městské kino
CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Slavná one man show, která vtipně pojednává o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Pojem "sexuální harašení" se šíří světem z Ameriky. Ve Spojených státech
nehovoří o ženách či o mužích, ale o "lidských bytostech",aby se vyhnuli možnému nařčení z
diskriminace toho či onoho pohlaví. Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené komplikace jsou
ovšem vpravdě globální. Rozumí jim stejně Belgičané jako Kanaďané, Italové jako Nizozemci.
Porozumí jim i Češi?
Hraje: Jakub Slach nebo Jan Holík

čtvrtek 25. 3. 2021) od 19.00 hodin, Velký sál
SVĚTÁCI
Notoricky známá ﬁlmová hudební komedie V.Blažka a Z.Podskalského s písněmi E.Illína a
Vl.Hály patří od své premiéry k nejoblíbenějším českým ﬁlmům. Parta tří fasádníků
od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a
bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár,
se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají
se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy.
Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Hrají: I.Andrlová, M.Bočanová, V.Žehrová, J.Přeučil, V.Limr, D.Gondík...

čtvrtek 22.4.2021 od 19:00, Městské kino
GEDEONŮV UZEL
Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží. Učitelka prvního stupně
přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svých žáku. Rozhovor se odehrává
v učebně 5. třídy základní školy na předměstí Chicaga, schůzka s matkou byla řádně domluvena,
ale učitelku přesto překvapí, že k ní dojde. Gedeon, syn o nemž se celou dobu jedná, byl dočasně
vyloučen ze školy. Provedl totiž něco, co je pro všechny záhadou a jeho matka se chce dopátrat
příčiny toho, co se vlastně stalo… Před našima očima se odehrává velmi silný rozhovor dvou žen
o problémech soudobé výchovy – jak té rodičovské, tak té školní.
Hrají: V.Cibuková, A.Stanková

středa 19.5.2021 od 19:00, Městské kino
KDYŽ SE ZHASNE
Mrazivá komedie, která knockautuje vaše bránice! Trevor a Nina jsou manželský pár
z vyšší newyorské společnosti společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka
vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to
drsná předmanželská smlouva: ten, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek,
který tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou
pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední
manželé Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty,
jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek:ten z manželů,
který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek...
Hrají: L.Langmajer, M.Bittnerová, M.Kuklová, I.Šmoldas

LÁSKA A PÁREČKY

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

SEXEM KE ŠTĚSTÍ

KDYŽ SE ZHASNE

SVĚTÁCI

MILÁČEK ANNA

„A“ = TO NEJLEPŠÍ Z AMATÉRSKÉHO DIVADLA
(8 vybraných divadelních představení předních českých ochotnických souborů, SLEVA 11%)

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SPOLEČENSKÉHO DOMU
SE OPRAVDU VYPLATÍ!

čtvrtek 14. 1. 2021 od 19.00 hodin, Velký sál
MILÁČEK ANNA
Světově proslulá komedie Marca Camolettiho o tom, že není šikovné přivést si domů milence
právě,když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Divácký hit Divadla Palace, který už více než 11 let vyvolává divácké salvy smíchu je především
brilantním koncertem Martiny Hudečkové
Hrají: M.Hudečková, L.Rybová, P.Špalková, D.Prachař, S.Rašilov

čtvrtek 18.2. nebo 25.2. od 19.00 hodin, Velký sál
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ!
Francouzská konverzační komedie Jean-Clauda Islerta o tom,jak může dopadnout
doučování matematiky pod peřinou.
Hrají: J.Langmajer, A.Gondíková, M.Timková, J.Slach, K.Krejčová

CAVEMAN

GEDEONŮV UZEL

ABONENTNÍ ŘADY, CENY, SLEVY

TO NEJLEPŠÍ Z AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Cena běžného vstupného:
Komorní Divadélko Lípa, Malý divadelní nebo Velký sál SD

Předplatné (abonentky) je možné zakoupit jen do 1. kategorie sedadel
a nejpozději do 17. 9. 2020

90,-Kč

čtvrtek 17.9. 2020 od 19:00, Divadélko Lípa
PANÍ COLOMBOVÁ ZASAHUJE
Česká bláznivá krimimální komedie, která si dělá legraci z detektivkových klišé.
Hraje: DS Mošna Vraňany
čtvrtek 1.10 2020 od 19:00, Divadélko Lípa
DVA V JEDNOM
Současná brilantní komedie ze světa reklam, kdy nejlepší zboží je jen to, které má jedinou vlastnost:
dva v jednom
Hraje: DS Tyl Bakov nad Jizerou

čtvrtek 22.10.2020 od 19:00, Divadélko Lípa
NAHNILIČKO
Legendární komedie Jana Krause, při které vám občas pořádně zrmzne úsměv na rtech.
Hraje DS: TMA Terezín

pondělí 9.11. 2020, od 19:00, Divadélko Lípa
LYSISTRATA
Nejstarší ženská erotická komedie. Spartští a athénští muži spolu neustále bojují, což se
samozřejmě nelíbí jejich ženám. Muži jsou k prosbám o mír hluší, a tak se ženy z obou táborů
dohodnou, že pokud muži nepřestanou válčit, nebudou jejich ženy plnit manželské povinnosti
Hraje: DS Bazilišek Benátky nad Jizerou
čtvrtek 26.11.2020 od 19:00, Divadélko Lípa
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Legendární klasicistní komedie o nelítostném vydřiduchovi Harpagonovi s ironií zobrazuje i
dnešní problém: co vše je člověk ochoten obětovat pro mamon
Hraje: DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou

„V“ = Velká divadelní řada
SLEVA 15%
2.979,- Kč (původně 3.510,- Kč)
21.9.
16.10.
12.11.
10.12.
14.1.
únor
25.3.
22.4.
19.5.

Láska a párečky
Velké lásky v malém hotelu
Sexem ke štěstí
Caveman
Miláček Anna
Jo, není to jednoduché
Světáci
Gedeonův uzel
Když se zhasne

DIVADELNÍ SEZONA 2020/2021

„M“ = Malá divadelní řada
SLEVA 13%
1.695,- Kč (původně 1.950,- Kč)
16.10.
14.1.
únor
25.3.
22.4.

Velké lásky v malém hotelu
Miláček Anna
Jo, není to jednoduché
Světáci
Gedeonův uzel

„E“ = Exkluzivní řada
SLEVA 10%
1.755,- Kč (původně 1.950,- Kč)
5 profesionálních představení dle vlastního výběru

čtvrtek 11. 2. 2021 od 19.00, Malý sál SD nebo Divadélko LÍPA
POPRASK NA LAGUNĚ
Barokní italská komedie o tom, jak jedna nevinná ženská pomluva způsobí celý kolotoč bláznivých
nedorozumění se v lecčems až nápadně podobá ﬁlmové komedie Slunce, seno a pár facek.
Inscenaci nastudoval jeden z nejlepších českých profesionálních režisérů – komediografů,
Milan Schejbal
Hraje: DS Lázně Toušeň
čtvrtek 4. 3. 2021 od 19.00, Velký sál SD
SLAMĚNÝ KLOBOUK
„On ten pán má totiž paní a ta paní má hlavu. No a právě na tu hlavu ten klobouk přijde!“
Horníčkova adaptace slavné secesní Labichovy frašky o jednom klobouku, který sežral kůň,
což způsobilo vodopád bláznivých situací a téměř zničilo jednu svatbu
Hraje DS Vojan Libice nad Cidlinou
čtvrtek 8. 4. 2021 od 19.00, Velký sál SD
JACOBOWSKI A PLUKOVNÍK
Milostná tragikomedie o síle přátelství se spoustou klasických šansonů. V okupované Francii
se setkává polský plukovník, židovský obchodník a krásná francouzská šansoniérka,
kteří se vydávají na dalekou a nebezpečnou cestu za svobodou. Velkolepou výpravnou inscenaci s
více než 20 herci a živou kapelou nastudovalo mezinárodně oceňované Rádobydivadlo Klapý
Hraje: Rádobydivadlo Klapý

Představení abonentních řad „V“, „M“ a „E“ se odehrají ve
Velkém sále SD nebo v sále Městského kina.
„A“ = TO NEJLEPŠÍ Z AMATÉRSKÉHO DIVADLA
SLEVA 11%
640,- Kč (původně 720,- Kč)
17.9.
1.10.
22.10.
9.11.
26.11.
11.2.
4.3.
8.4.

Paní Colombová zasahuje
Dva v jednom
Nahniličko
Lysistrata
Zdravý nemocný
Poprask na laguně
Slaměný klobouk
Jacobowski a plukovník

Představení abonentní řady “A“ se odehrají v Divadélku Lípa,
v Malém divadelním nebo Velkém sále SD
Společenský dům,
nám. Republiky 1399, Neratovice 27711
telefon: 315682602, 777324220
mail: info@spoldum.cz
www.spoldum.cz

SLAMĚNÝ KLOBOUK

POPRASK NA LAGUNĚ

Pokladna otevřena po-pá 8:00 - 20:00

NABÍDKA DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO
Společenský dům,
nám. Republiky 1399, Neratovice 27711
telefon: 315682602, 777324220
mail: info@spoldum.cz
www.spoldum.cz

Pokladna otevřena po-pá 8:00 - 20:00

