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1. Historie
K založení Společenského domu Neratovice došlo v roce 1995, po dohodě mezi
městem Neratovice a Spolanou Neratovice, rozdělením objektu tzv. Kulturního
domu. Město převzalo část prostor s tzv. velkým a malým divadelním sálem
v přístavbě k hlavní budově.
Vznikla tak příspěvková organizace, jejíž hlavní náplní byla prezentace kulturních
akcí. Na základě výběrového řízení nastoupil v srpnu 1995 do funkce ředitele
Mgr. Ivan Fried.
V roce 1997 rozhodlo město o přemístění městské knihovny do prostor v prvním
patře objektu společenského domu.
Druhou část s výškovým hotelem a městským kinem spravovala firma Bonanza
s. r. o.. Po jejím zániku, v květnu 2002, došlo, z rozhodnutí města, k připojení
sálu bývalého Kulturního domu a městského kina.
Propojením sálu bývalého Kulturního domu a městského kina k prostorám tzv.
přístavby bývalého kulturního domu (v květnu 2002) vznikla jeho současná
multifunkční podoba.
V roce 2005 se stal Společenský dům také správcem a provozovatelem Letního
kina v Tyršové ulici. V září 2010 bylo z dotace města digitalizováno městské kino
pro projekce ve 2D a 3D kvalitě.
Ve spolupráci města s komorou architektů došlo v roce 2018 k vyhlášení veřejné
soutěže pro návrh velkorysé rekonstrukce Společenského domu. Realizace
vítězného projektu bude zahájena po zajištění dostatečných finančních
prostředků.
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2. Charakteristika činnosti
Společenský dům plní od svého založení v srpnu 1995 roli přirozeného kulturního
a společenského centra Neratovic i přilehlého okolí. Jeho aktivity jsou cíleny na
všechny generace občanů od dětí po seniory.
Společenský dům získal, za dobu své existence, důležitou pozici v kulturním a
společenském životě Neratovic i přilehlého okolí. Ve spolupráci s městem
produkuje významné kulturní a společenské projekty ve veřejném prostoru. Od
roku 2013 se jedná o pravidelné pořádání zářijového Salonu Neratovice na
náměstí Republiky, které navazuje na oslavy města z roku 1997 a 2007 i akci
Praha – Neratovice 2000 v rámci projektu Praha - Evropské město kultury 2000.
Dramaturgem neratovického Salonu je, od prvního ročníku, zaměstnanec
Společenského domu Petr Svoboda. Významné je také zapojení Společenského
domu do pořádání adventních akcí. Samozřejmou se stala i spolupráce se spolky
občanů, se školami, privátními i městskými organizacemi, jednotlivými obyvateli
i s vedením města a zaměstnanci městského úřadu.
Za dobu svého trvání navázal i důležité kontakty s významnými kulturními
organizacemi a manažery, za všechny jmenujme Pražské arcibiskupství, Správu
Pražského hradu, Národní galerii, Muzeum hl. m. Prahy, Městské muzeum
Čelákovice, Galerii Zdeňka Sklenáře či galerií G4 Cheb, Státní okresní archív
Mělník.
Ve Společenském domě Neratovice hostují i zahraniční umělci, především z USA
a Velké Británie, v žánrech blues a jazzu, především v rámci česko-slovenského
projektu Jazz pro regiony. Dále zde také vystupují slovenští hudebníci.
Ve Společenském domě se konají koncerty a divadelní představení všech
hlavních i menšinových uměleckých proudů. Od ledna do poloviny března
probíhá ve Společenském domě pravidelná plesová sezóna. Jejím nejžádanějším
pořadem je Filmový ples pro osm set hostů, jehož pořadatelem je Společenský
dům.
Velkému zájmu se těší odpolední filmové projekce nových atraktivních filmů pro
seniory se sníženým vstupným. Hojně navštěvované jsou i celoroční taneční
kurzy, kterých se v různých formách, účastní mladí i dospělí občané.
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3. Akce ve veřejném prostoru
Nedílnou součástí programů Společenského domu jsou akce ve veřejném
prostoru. Akce jsou pořádané nebo spolupořádané SD a konají se na mnoha
místech města i v přilehlých obcí. Ve spolupráci s městem připravil Společenský
dům Neratovice již tradiční zářijový Salon na náměstí Republiky. Letošní ročník
proběhl v neděli 15. září a nabídl kromě celodenního bohatého kulturního
programu i doprovodný interaktivně naučný program v tak zvaném Funk parku
Spolany a Unipetrolu. Programovou nabídku Salonu předznamenala akce
Sportem pro život pořádaná na náměstí republiky již v sobotu 14. září.

Počínaje rokem 2010 přibylo i pořádání četných adventních akcí, včetně
rozsvícení vánočního stromku, či instalace originálního proutěného Betlému
Miroslava Krále. Ve spolupráci s městem a farou se na těchto akcích podílí i
Společenský dům Neratovice a jako dramaturg Petr Svoboda.

Neratovický
Svatobarborský jarmark
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Neratovický proutěný Betlém

4. Další akce ve veřejném prostoru v roce 2019
Druhý ročník Festivalu poezie nabídl setkání básníků polabského kraje.
Uskutečnil se na nádvoří lobkovického zámku 18. května, kromě recitace poezie
nabídl i hudební program.

Plakát na akci Festival poezie, který se uskutečnil na zámku v Lobkovicích.
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Tradiční vzpomínka na Karla Hynka Máchu se uskutečnila 1. května u kamenné
skulptury MILUJI. Ve spolupráci s divadelním souborem Přestupní stanice
proběhlo scénické čtení z díla K. H. Máchy „Márinka“ s hudebním doprovodem.

I v letošním roce se vzpomínalo na Karla Hynka Máchu za účasti divadelního souboru Přestupní stanice

Společenský dům participoval i na pořádání Salonu tradičního jazzu, v pátek 31.
května 2019, zajištěním koncertu kapely MK3 Band Praha před Společenským
domem.

MK3
Band
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Letos, 12. května, poprvé v neděli, uspořádal Společenský dům již XIX. ročník
Dětské divadelní pouti. Akce pro nejmenší nadšené diváky, jejich rodiče a
prarodiče, se tentokrát konala, kvůli nepřízni počasí, ve Společenském domě.
Kromě pravidelného hosta, mima i bublináře Václava Strassera a neratovického
loutkového divadla Javajka, vystoupilo v tříhodinovém programu, na třech
hracích prostorech, několik profesionálních souborů zaměřených na open air
představení.

Divadelní pouť 2019 před Společenským domem
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Společenský dům se stal v letošním roce i vydavatelem publikace „Kamenná
kniha Františku Palackému a jiné pomníky a monumenty“, mapující vznik
neratovické skulptury i dalších děl akademického sochaře Kurta Gebauera
prezentovaných na loňské doprovodné výstavě ve Společenském domě a
připravil i její slavnostní křest, který se konal 11. února za hojné účasti veřejnosti,
vedení města i autora Kurta Gebauera, přímo u skulptury na polabské louce
vedoucí k zámku u obce Lobkovice.
Vážení přátelé, srdečně Vás zveme,
jménem autora,
města Neratovice, Společenského domu Neratovice
a spolků pro Kamennou knihu a Lobkovice
na křest knihy Kurta Gebauera
Kamenná kniha Františku Palackému a jiné pomníky a monumenty
Slavnostní křest se odehraje
v pondělí 11. února od 17:30 na louce v Lobkovicích,
u skulptury, o jejímž vzniku kniha vypovídá
Po skončení krátkého aktu se odebereme
do útulného prostředí
Hospůdky Na návsi, na malé, ale kvalitní posezení.

Kurt Gebauer s knihou
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Sezónu venkovních akcí roku 2019 završil prosincový cyklus Neratovický Advent,
v jehož rámci se na náměstí Republiky v první adventní neděli konal tradiční
Svatobarborský vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu či slavnostní
rozsvícení unikátního proutěného Betléma, letos za účasti herců pražského
divadla PALACE.

5. Obnovení provozu Letního kina SD
Nesmíme ovšem zapomenout ani na znovuobnovené filmové projekce v areálu
Letního kina. Po pětileté odmlce, způsobené absencí odpovídající moderní
digitální promítací technologie, přivítalo neratovické letní kino při 19 projekcích
téměř 1600 diváků. Ukázalo se tak, že o tento způsob letního kulturního vyžití je
v Neratovicích stále zájem.

6. Výstavní a kurátorská činnost SD
Nedílnou součástí programu Společenského domu je i pořádání výstav, na
kterých se představují regionální umělci i renomované umělecké osobnosti,
především z oboru fotografie, ale i malířství a sochařství. Tyto výstavy ve foyeru
a v I. patře SD, odehrávající se v měsíčních cyklech, se setkávají s nelíčeným
zájmem občanů města i ostatních návštěvníků. V roce 2019 se ve Společenském
domě Neratovice uskutečnilo 9 výstav.
Po tradiční lednové výstavě SOŠ a SOU Neratovice, určené zájemcům o studium
a učení obory, následovala únorová výstava Symbolické linie, tóny a struktury,
na které se představili vyučující, studenti i absolventi Pražské fotografické školy.
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Symbolické linie, tóny a struktury

Březnová výstava českých i zahraničních obalů rockových desek LETEM LP
SVĚTEM s podtitulem „Elpíčka jako výtvarný produkt doby“, ze sbírek pana
Zbyňka Moravce, byla i součástí I. ROCKOVÉHO PLESU v Neratovicích.

Letem
LP Světem v rámci výstavy k Rockovému plesu
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V dubnu patřil foyer Společenského domu výstavě Mimo prostor slovenského
naivního malíře Josefa Sokola. Výstava přinesla snový pohled na krajinu i
fantaskní témata.

Poslední vernisáž tragicky zesnulého slovenského výtvarníka Josefa Sokola (vpravo) se konala ve 3. dubna

Květnová výstava 20. let neratovického fotoklubu představila autory několika
fotografických publikací.

Neratovický fotoklub
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Zájmu veřejnosti se těšila i červnová výstava Martina Homoly Domov můj –
svědectví portrétu, prodloužená do července. Výstavu portrétních fotografií
přeživších tragédii Lidic a Ležáků uspořádal Společenský dům společně
s Památníkem Lidice. Vernisáže se účastnili i pamětníci z řad přeživších „lidických
dětí“.

Fotografie z vernisáže a autor Martin Homola u banneru
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V září ve foyeru Společenského domu představil fotograf Jan Jirkovský pod
názvem nového léčebného oboru Canisterapie, černobílé fotografie klientů
domova seniorů s léčitelskými psi, kteří doplňují práci psychoterapeutů a
pracovníků domovů.

Jedna z fotek výstavy Canisterapie

Mezi výstavy s největším diváckým ohlasem musíme řadit především říjnovou
„Výtvarku v kuchyni III“. Manželská dvojice výtvarníků Jana Voldřichová a
Roman Hudziec z Korycan, představili, společně se svými žákyněmi, poslední
část triptychu, vystavovaného ve foyeru Společenského domu v letech 2017,
2018 a 2019. Touto výstavou završili výsledky své několikaleté práce s dětskými
výtvarníky.

Banner
na výstavu Výtvarka v kuchyni III
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Jako již tradičně na podzim se, ve foyeru společenského domu, konala výstava
„Svět ticha“ ohlasy mezinárodního festivalu podvodní fotografie PAF Tachov
2019, kterou připravují neratovičtí občané věnující se potápění. Tentokráte byla
prodloužena z obvyklého listopadového termínu i na měsíc prosinec. Tato
výstava, těšící se velké pozornosti veřejnosti, byla doplněna i sérií přednášek a
projekcí pro žáky a studenty neratovických škol.

Banner na výstavu Svět ticha

7. Kurzy a zázemí uměleckých souborů
Součástí nabídky Společenského domu je i pořádání hudebních a naučných
kurzů. V roce 2019 se jednalo o výuku hry na kytaru pana Miroslava Cinibulka a
tanečních kurzů manželů Vojtěchových pro mládež a tanečních hodin pro
dospělé manželů Fabíkových a Jana Kvasničky.
Ve Společenském domě našly své dlouhodobé potřebné zázemí i umělecké
soubory. Především zde zkouší hudební orchestr Bigband Neratovice a stále více,
na různých přehlídkách, oceňovaný amatérský divadelní soubor I. ND
(Neratovická divadelní), vedený panem Miroslavem Králem. V letošním roce
jsme poskytli i zázemí divadelníkům z Gymnázia Františka Palackého a dětem ze
Základní umělecké školy. Své místo pro zkoušky zde nalezli i romští hudebníci.

8. Péče o malé diváky
Pro dětské diváky připravujeme nabídku pořadů, ať již ve spolupráci se školami,
či jako sobotní odpolední program. Nechybí zde ani každoroční školní vystoupení
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a besídky neratovických škol od mateřských až po Gymnázium Františka
Palackého ve zcela zaplněných sálech. Pro pořádek je třeba připomenout i
každoroční Divadelní pouť dětem.
Nabízíme proto malý výběr z uváděných pořadů:
V lednu je třeba zmínit oblíbený Dětský karneval ve velkém sále kulturního
domu.

Dětský karneval ve Velkém sále KD

V únoru pěveckou show pro nejmenší s dětskými zpěváky Čiperkové ve velkém
sále společenského domu.
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Čiperkové

V březnu nový pořad Lumpína.
V dubnu Metropolitní divadlo s Čertovským muzikálem.
V červnu představení Čtyřlístek a především vystoupení žáků neratovických
základních škol ve zcela zaplněném velkém sále.
V září je třeba připomenout především programy pro děti v rámci akcí na
náměstí Republiky v rámci Neratovického Salonu konaného v neděli 15. 9..
V říjnu představení O statečném kováři.
V listopadu Lotrando a Zubejda divadla Pegas a v prosinci dar města malým
divákům s představením Pohádkový Betlém s volným vstupem.

9. Taneční soutěže
Do povědomí neratovické veřejnosti se, za více než dvacetiletého svého konání,
zapsalo i pořádání celostátní taneční soutěže O cenu města Neratovic,
uskutečněné, s podporou města, občanským sdružením TK ALL-4-DANCE,
vedeným Janem Kvasničkou. Dvacátý první ročník soutěže byl rozdělen na jarní
a podzimní část.
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V sobotu 18. 5. se konala soutěž v latinsko-amerických a standardních tancích
dětí, juniorů a dospělých.
V sobotu 26. 10. proběhla druhá část této tradiční taneční soutěže.

10. Vedlejší činnost Společenského domu
Součástí aktivit Společenského domu je kromě hlavní činnosti i činnost vedlejší,
založená především na komerčním pronájmu. Vzhledem k permanentnímu
výstavnímu programu ve foyeru i k celkové koncepci činnosti Společenského
domu, se většina těchto aktivit odehrává v části bývalého kulturního domu,
v sále bývalého kulturního domu a přilehlých prostorách kina. Rok od roku
stoupá především dumpingová nabídka naší konkurence. Současně jsme se
natrvalo rozhodli nepronajímat prostory společnostem a subjektům založených
na nedůvěryhodných praktikách či pro nás nepřijatelným programům (tzv.
šmejdům, léčitelům, pochybným burzám, erotickým veletrhům atd).
Nahrazování objemu komerční vedlejší činnosti hlavní činností, se do určité míry
stalo skutečností. Přesto se podařilo udržet pronájmy plesové sezóny mělnickými
školami a soukromými subjekty na uspokojivé úrovni. Velkým přínosem je i
prosincový pronájem všech prostor firmě Continental na pořádání vánoční
podnikové besídky.

11. Programy a akce Společenského domu v roce 2019
11.1 Neratovický Salon 2019

Nejvýznamnější akcí Společenského domu Neratovice byl jako v předchozích
letech zářijový Salon Neratovice 2019, který ve spolupráci s městem proběhl
v neděli 15. září, doplněná i o sobotní akci Sportem pro život a nedělním Dnem
Spolany. Na této akci se, kromě města a Společenského domu, aktivně podílela i
Spolana a neratovická občanská sdružení.
sobota 14. září 2019 od 14:00

SPORTEM PRO ŽIVOT
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prezentace neratovických sportovních a volnočasových klubů, soutěže a atrakce pro
děti i dospělé s vystoupením kapel VORAS Band, MONOGRAM a George and Beathovens s Karlem
Kahovcem
Moderuje Mirka Dobsová
19:30-24:00 Taneční zábava pod širým nebem (Venca Hruška duo, Karyna Band)

neděle 15. září od 11:00

DEN SPOLANY & UNIPETROL FUN PARK
U příležitosti tradičního Dne Spolany se v Unipetrol Fun Parku, který bude v parku u kašny doprovázet
letošní Neratovický Salon, se návštěvníci mohou těšit na atrakce pro děti i dospělé, zábavné chemické
pokusy či soutěže o věcné ceny

NERATOVICKÝ SALON

11:00 JAZZ Band Neratovice

16:15 Yo Yo Band

12:00 Markéta Smejkalová & JAZZ FOR YOU

17:40 Václav Neckář & BACILY

13:20 Milan Drobný a NADROBNO

19:10 Anna Julie Slováčková: Bigband inspirations

14:45 MORAVANKA J.Slabáka

20:40 Kamil STŘIHAVKA and THE LEADERS!
22:00 Ohňostroj
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Václav Neckář vystoupil na Salonu s kapelou Bacily

11.2 Koncerty, divadelní a společenské akce v roce 2019

V roce 2019 se ve Společenském domě konalo celkem 18 hudebních a 11
divadelních pořadů pro dospělé diváky. Dále dvě společenské akce, únorový
filmový ples a březnový rockový ples pořádané Společenským domem.
Navštívilo je celkem 6202 diváků, což znamená průměrnou návštěvnost 180,7
diváků na jednu akci.
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11.3 Plesy a taneční zábavy v roce 2019

V roce 2019 se ve Společenském domě uskutečnilo 25 plesových a tanečních
akcí.

Filmový ples

11.4 Představení pro děti v roce 2019

Společenský dům připravil 19 dětských představení. Navštívilo je 5330 dětských
diváků.

11.5 Kalendářní přehled nejzajímavějších programů v roce 2019

V lednové nabídce dominovalo zahájení plesové sezóny. Zájmu diváků neuniklo
ani představení Miroslava Donutila „Ptejte se mne na co chcete“, ve velkém sále
Společenského domu.
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Miroslav Donutil

Jako každoročně proběhl v pátek 8. února ve všech prostorech Společenského
domu Filmový ples. Navštívilo jej více než osm set šťastných majitelů
vyprodaných vstupenek.
Vyprodané hlediště Velkého sálu Společenského domu zhlédlo představení
komedie Manželský poker s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. Představení se
konalo v úterý 12. 2.

Manželský poker

22

Březnovou nabídku úspěšné zahájil I. rockový ples v Neratovicích s legendami
českého rocku: Gumou Kulhánkem, Karlem Kahovcem s kapelou George &
Beatovens a bubeníkem legendárního Dunaje Pavlem Koudelkou či další
brněnskou rockovou ikonou Romanem Dragounem, který nahradit nemocného
Luboše Andršta. Ve dvou sálech se představilo celkem 10 kapel včetně mladé
neratovické rockové scény.

Rockový ples
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V březnu se také ve Velkém sále Společenského domu představili dvě legendy
folkové scény. Se svými kapelami vystoupili písničkáři Vlasta Rédl a Pavel
Lohonka Žalman.

Vlasta Rédl

Divadelní komedie Kšanda nabídla divákům jadrný humor z dílny principála
Jaroslava Sypala.

Divadelní představení Kšanda
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Duben patřil především vystoupení skupiny Fešáci, která se po letech představila
ve velkém sále.

Fešáci

Čtvrtek 17. dubna, ve zcela zaplněném jazzovém klubu, patřil skupině Revival
swing Praha Band, vedený pořadateli letních jazzových a swingových festivalů,
manželi Šilhavými ze Staré štace u Libiše.

Revival
Swing Band Praha vystoupil 17. dubna 2019 Jazz klubu
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V představení komedie, nejen o vaření, Čarodějky v kuchyni, se v úterý 16. 4.
představila s Michaelou Dolinovou, Vincentem Navrátilem i Milanem Duchkem i
Veronika Žilková.

Veronika Žilková a Michaela Dolinová v komedii Čarodějky v kuchyni

Květnový program, zahájený 1. 5. tradičním připomenutím K. H. Máchy u
kamenného nápisu MILUJI, nabídl populární pořad pro děti s Míšou Růžičkovou
Minidiscotéka v ZOO, který se konal v sobotu 12. května a předznamenal
tradiční Divadelní pouť připravenou na neděli 13. 5.

Minidiscotéka v ZOO
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Recitál vypravěče a písničkáře Josefa Fouska přilákal 14. 5. do velkého sálu
především početné starší publikum.

Josef Fousek

V sobotu 18. května pořádal Společenský dům dvě akce. V prostorách budovy
tradiční soutěž O cenu města Neratovic a v areálu lobkovického zámku Festival
polabských básníků.

Taneční soutěž O cenu města Neratovic
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Pořad Na kus řeči s Jiřinou Bohdalovou se konal v úterý 21. 5.. Městské kino
zaplnili především pamětníci a fanoušci velké české herečky.

Květnový
bilboard před Společenským domem nabídl pořady pro nejmladší i nejstarší generaci

Červen patřil především vystoupením žáků a studentů neratovických škol i ZUŠ
Neratovice. V autorském čtení se představil neratovický básník Marek Šlechta.

Neratovický básník Marek Šlechta
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Červenec a srpen patřil obnovené projekci v Letním kině.

Vystoupení kapely Slávek Forman Band, ve čtvrtek 18. 7., bylo jedinou
prázdninovou akcí v jazzovém klubu.0

Slávek Forman v jazzovém klubu
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Měsíc září nabídl, již výše uvedený, multižánrový festival Salon Neratovice 2019,
těšící se obrovskému zájmu všech obyvatel města. Doplněním festivalu byla
sobotní akce Sportem pro život. Počasí akci oproti loňsku tentokrát přálo, takže
celý kulturně sportovní víkend proběhl v plánovaném rozsahu včetně oblíbeného
závěrečného ohňostroje.

Neratovický Salon

Závěrečný ohňostroj na náměstí Republiky
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V jazzovém klubu vystoupil v úterý 17. 9. irský kytarista a zpěvák Richie Ros
s hostem Janem Svitákem.

Richie Ros

Začaly též pravidelné taneční pořady pro starší generaci se skupinou Bonus.
Vystoupení skupiny Čechomor patřilo k vrcholům letošní programové nabídky.
Ve vyprodaném velkém sále se skupina představila v pátek 18. října.
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Kapela
Čechomor vyprodala Společenský dům

Komedie Dva nahatý chlapi, s Martinem Zounarem a Martinem Krausem
v titulních rolích, pobavila 10. 10. zaplněné hlediště velkého sálu.

Komedie Dva nahatý chlapi
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Návštěvníky jazzového klubu potěšilo v pátek 4. 10. sólové vystoupení Luboše
Pospíšila.

Luboš Pospíšil věnoval svůj koncert v jazzovém klubu vzpomínce na básníka Pavla Šruta

V sobotu 26. 10. proběhla II. část taneční soutěže sportovních dvojic O pohár
města Neratovic.
Ve čtvrtek 28. listopadu došlo na dlouho očekávané vystoupení Ondřeje Havelky
a MELODY MAKERS v pořadu Rhapsodie v modrém pokoji.

Melody Makers
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Halina Pavlovská se představila se svou - ONE WOMAN SHOW – Chuť do života,
v městském kině.

Billboard
před Společenským domem

Třicáté výročí od zahájení Sametové revoluce připomněl návštěvníkům velkého
sálu Společenského domu pořad 17. listopad s Joplinkou, Dylanem, možná i
Krylem a Vorasbandem.
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Plakát a fotografie z koncertu 17. listopadu
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Dětské i dospělé návštěvníky přilákal 21. ročník mezinárodní soutěže a přehlídky
papírových modelů Neratovický papír, který pro veřejnost otevřel v sobotu 23.
11.

Výstava modelů. Neratovický papír

Prvního prosince se v rámci adventu a rozsvícení vánočního stromku na náměstí
Republiky uskutečnil již tradiční jarmark.

Neratovický Svatobarborský vánoční jarmark
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Osmého prosince byl na náměstí Republiky u výškové budovy bývalého
kulturního domu odhalen neratovický proutěný Betlém.

Unikátní proutěný betlém před Společenským domem

Představení Pohádkový Betlém nabídlo dětem volně přístupnou divadelní
inscenaci.

Dětské představení Pohádkový Betlém
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Neratovická studentská rocková kapela Elbe se vystoupila v jazzovém klubu.

Elbe

V úterý 17. 12. potěšily vánoční atmosférou ve velkém sále Společenského domu
již tradiční Šťastné a veselé swingové vánoce s hosty Martinou Bártou,
Vladimírem Hronem, vokálním a capella sextetem SKETY a Bigbandem Petra
Svobody.

Šťastné a veselé swingové vánoce
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11.6 Letní kino

V letošním roce se obnovila filmová projekce v areálu Letního kina. Po pětileté
odmlce, způsobené absencí odpovídající promítací technologie, neratovické letní
kino přivítalo při 19 letních projekcích téměř 1600 diváků. Ukázalo se tak, že o
tento způsob letního kulturního vyžití je v Neratovicích stále zájem a tak do
dalšího roku bude promítání letního kina nejen pokračovat, ale bude navíc
rozšířeno.
11.7 Městské kino

Nejnavštěvovanější filmy roku 2019:






Ženy v běhu
Ledové království II
Poslední aristokratka
Joker
Šťastný nový rok

V segmentu filmových projekcí pro děti a mládež i v roce 2019 pokračoval trend
zvyšujícího se zájmu základních a středních škol. Díky tomu tak školní filmová
představení navštívil opět vyšší počet školáků než v roce předchozím.
11.8 Filmový klub

Ve Filmovém klubu byly promítány mimo jiné i tyto filmy:
 Nabarvené ptáče
 Parazit
 Hra
 Zelená kniha
 Skleněný pokoj
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11.9 Promítání pro seniory

Stále většímu zájmu se těší odpolední zlevněné filmové projekce pro seniory. V
průměru promítáme 2-3 představení v měsíci pro důchodce a osoby se
zdravotním postižením mimo měsíce červenec a srpen. Bohužel naši senioři
navštěvují pouze české filmy a nebo filmy s českým dabingem. Když zařadíme do
programu film s titulky, tak jich přijde zhruba násobně méně.
11.10 Zábavné pořady a plesy

První kvartál roku patří tradičně plesové sezóně. Nejočekávanějším zábavným
pořadem je bezesporu tradiční Filmový ples a s pověstí nedostatkového zboží.

Časem by se k němu mohl přiřadit i rockový ples.
Zábavným pořadem byl i již tradiční běh do 201 schodů, se zázemím v sále
kulturního domu.

201

12. Celková návštěvnost akcí dosáhla rekordu
Samotné kulturní akce ve Společenském domě navštívilo v letošním roce 28 838
diváků. Jednalo se o nejvyšší návštěvnost za dvacet čtyři let historie
Společenského domu Neratovice. Byl tak o 1276 návštěvníků překonán rekord
z roku 2018, kdy přišlo 27 562 diváků. Návštěvnost dospělých představení činila
6202 osob. Návštěvnost městského kina 17 306 diváků. Návštěvnost dětských
školních a víkendových pořadů se proti loňskému rekordnímu roku mírně zvýšila
na 5330 dětských diváků, což je o 149 diváků více.
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13. Podrobná specifikace jednotlivých okruhů činnosti
13.1 Vlastní a přejaté produkce

do této kategorie jsou zařazeny

 koncerty – podle charakteru konané v některém ze sálů či na klubové
scéně
 divadelní představení – velký či malý divadelní sál
 plesy, taneční zábavy a taneční párty – v jednom či obou velkých sálech
Společenského domu
 dětská divadelní představení – náborová představení pro školní a
předškolní děti z Neratovic i okolí, přístupná též široké veřejnosti
 akce pro seniory – představení či taneční odpoledne, KINO

13.2 Vzdělávací činnost

do této kategorie jsou zařazeny
 taneční kurzy – v průběhu roku celkem 4 běhy
 hudební kurzy – hra na kytaru
 literární pořady – besedy s autory

13.3 Výstavní a kurátorská činnost

do této kategorie jsou zařazeny

 výstavy ve výstavní síni ve vstupní hale
 výstavy ve foyer balkonu a městské knihovny
 výstavy ve vstupní hale městského kina
 vernisáže jednotlivých výstav
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13.4 Pravidelná zkoušková činnost uměleckých souborů

ve Společenském domě pravidelně působí několik uměleckých souborů
 1. Neratovická divadelní – divadelní soubor, zaměřující se ve své tvorbě
především na výpravná dětská a pohádková představení
 Bigband Neratovice – swingový, jazzový a taneční orchestr celostátního
renomé s těžištěm v koncertní, studiové, rozhlasové, televizní, klubové a
festivalové činnosti v České republice i v Evropě

dále pak zkoušková činnost nepravidelná, ve které se k umělecké činnosti
ve Společenském domě nárazově či jen po určitou část v roce scházejí
 žáci a studenti neratovických základních a středních škol
 posluchači tanečního oboru ZUŠ Neratovice
 jednotlivé taneční páry tanečního klubu All-4-Dance

13.5 Akce ve veřejném prostoru

do této kategorie jsou zařazeny

 akce města pořádané Společenským domem
 Divadelní pouť dětem
 akce u poutního místa MILUJI
 akce pořádané na zámku Lobkovice
 akce a promítání v areálu letního kina
 Neratovický Salon 2019
 Svatobarborský vánoční jarmark
 Slavnostní odhalení proutěného Betlému
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13.6 Pronájemní a komerční akce

do této kategorie jsou zařazeny
 prodejní akce v tržnici
 schůze, zasedání a konference nejrůznějších subjektů (spolků, sdružení
polit. stran, bytových a spotřebních družstev, valné hromady obchodních
společností, firemní školení a večírky apod.

13.7 Akce nezařazené do žádné z kategorií Závěrečné shrnutí

spadají sem například
 akce většího rozsahu pořádané ve spolupráci s městem a ostatními
společenskými organizacemi
 slavnostní akce pořádané školami
 slavnostní zahajování a ukončování školního roku
 vyřazování absolventů
 školní besídky a akademie
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14. Závěrečné shrnutí

Druh akce

Počet akcí

Koncerty

18

Divadelní představení

11

Plesy a taneční zábavy

25

Představení pro děti

19

KINO – městské, letní

318

Počet filmových titulů

142

Jiné

4

Návštěvnost SD 2019

Počet diváků

Děti

5330

Dospělí

6202

KINO – městské, letní

17 306

Celkem

28 838

(Zahrnuty jsou pouze akce Společenského domu bez výstav, vernisáží,
Neratovického Salonu, adventních a jiných akcí ve venkovním prostoru)
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Výroční zprávu zpracovali:
Petr Svoboda
Mgr. Ivan Fried
Michaela Vaseková
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