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2. Historie
Společenský dům vznikl jako příspěvková organizace města rozdělením bývalého
Kulturního domu spravovaného Spolanou v srpnu 1995 v tzv. přístavbě Kulturního
domu. Druhou část s výškovým hotelem a městským kinem převzala firma Bonanza
s.r.o.. Po jejím zániku došlo z rozhodnutí města k propojení sálu bývalého Kulturního
domu a městského kina k výše uvedeným prostorám přístavby (květen 2002). Tak
vznikla jeho současná multifunkční podoba. V roce 2005 se stal Společenský dům
také správcem a provozovatelem letního kina v Tyršově ulici. V září 2010 bylo
z dotace města digitalizováno městské kino pro projekce ve 2D a 3D kvalitě.
Společenský dům v roce 2011 zredukoval počet svých zaměstnaneckých úvazků ze
14 na současných 10,1 nutných k zajištění jeho provozu. Pracovní činnosti jsou
kumulované podle schopností jednotlivých zaměstnanců. Současně využíváme
služeb

stálých

externích

spolupracovníků

pro

zajištění

sálové

techniky

a

pořadatelského dohledu.
Ve spolupráci s komorou architektů došlo v roce 2018 k vyhlášení veřejné soutěže
pro návrh rekonstrukce Společenského domu. Realizace vítězného návrhu bude
zahájena po získání dostatečných finančních prostředků.
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3. Charakteristika činnosti
Společenský dům si za dvacetčtyři let svého trvání získal pověst přirozeného
kulturního a společenského centra Neratovic i přilehlého okolí. Ve spolupráci
s městem produkuje i významné akce ve veřejném prostoru, jako je uctění památky
Františka Palackého, zářijový již tradiční Salon nebo adventní koncerty. Naše aktivity
jsou zaměřeny na všechny generace občanů od dětí po seniory. Samozřejmou se
stala i spolupráce se sdruženími (dnes spolky) občanů, se školami, privátními i
městskými organizacemi, jednotlivými obyvateli města i s městským úřadem a jeho
vedením.
Za dobu svého provozu navázal i důležité kontakty s významnými kulturními
organizacemi a manažery. Za všechny jmenujme Správu Pražského hradu, Pražské
arcibiskupství, Muzeum hl. m. Prahy, Státní okresní archiv Mělník, Galerii Zdeňka
Sklenáře, Galerii 4 Cheb, VŠUP v Praze, Pragokoncert Bohemia, Muzeum
Čelákovice, Divadlo Járy Cimrmana atd.
Ve Společenském domě Neratovice hostují již pravidelně i zahraniční umělci,
především z USA a Velké Británie, v žánrech blues a jazzu. V rámci projektu Jazz
pro regiony se jedná o mimořádné umělce tohoto menšinového žánru.
Společenský dům nabízí od svého počátku kulturní program s hlavním zřetelem na
kvalitu pořadů. To se kladně projevuje ve vytrvalém zájmu občanů o naše akce. Ve
Společenském domě se konají opakovaně koncerty a divadelní představení všech
hlavních i menšinových uměleckých proudů. Od ledna do poloviny března probíhá ve
Společenském domě pravidelná plesová sezóna. Jejím nejatraktivnějším pořadem je
Filmový ples pro osm set hostů, jehož pořadatelem je Společenský dům.
Nezapomínáme ani na seniory. Jsou pro ně připravovány odpolední filmové projekce
nových atraktivních filmů s poloviční cenou vstupenek. Hojně navštěvované jsou i
celoroční taneční kurzy, kterých se v různých formách účastní mladí i dospělí
občané.
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4. Akce ve veřejném prostoru
Společenský dům neomezuje svou činnost na své vlastní prostory. Akce pořádané
nebo spolupořádané Společenským domem se nacházejí na mnoha místech města i
přilehlých obcí. Nedílnou skupinou programů Společenského domu jsou proto akce
ve veřejném prostoru. Ve spolupráci s městem navázal Společenský dům na tradici
oslav města pořádaných v roce 1997 a 2007 na náměstí, teď již každoroční zářijovou
akcí, Salon Neratovice 2018.

V tomto roce u příležitosti sta let od založení

Československé republiky. Slavnost se uskutečnila v neděli 23. září. Za velkého
zájmu veřejnosti. Oblíbený multižánrový festival byl doplněn o ukázky práce
záchranářů, atrakce pro děti i dospělé a prezentaci Spolany. Očekávanou rekordní
návštěvu občanů překazila jen větrná smršť, která přerušila koncert při vystoupení
Ilony Czákové.

Neratovický Salon 2018 plakát

Neratovický Salon 2018 Petr Bende Band
5

Počínaje rokem 2010 přibylo i pořádání četných adventních akcí, včetně rozsvícení
vánočního stromku či instalace originálního proutěného Betléma, na kterých se
velkou měrou, ve spolupráci s městem a farou, podílí i Společenský dům.

Svatobarborský jarmark

Unikátní proutěný Betlém

6

5. Další akce ve veřejném prostoru
V letošním roce odstartoval poslední dubnový den I. ročník dvoudenního Festivalu
poezie připravený ve spolupráci s městskou knihovnou. Jeho sobotní OPEN AIR
akce nabídla na dvou podiích před městským kinem, kromě recitace poezie, i
koncerty kapel interpretujících básnické texty.

Festival Básnické noci plakát
Tradiční vzpomínka na Karla Hynka Máchu se uskutečnila 1. máje u kamenné
skulptury MILUJI. Opět ve spolupráci s divadelním souborem Přestupní stanice
v režii Michaely Zoulové. Společenský dům participoval i na pořádání Salonu
tradičního jazzu, v červnu 2018, zajištěním koncertu kapel ZUŠ Neratovjanky a
Jazz bandu Neratovice konané před Společenským domem.
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Vzpomínka na K. H. Máchu u kopce Miluji
Společenský dům se, ve spolupráci s městem, podílel na akcích spojených s
odhalením Kamenné knihy Kurta Gebauera na počest Františka Palackého v
obci Lobkovice.

Kamenná kniha mapa
8

Kamenná kniha Lobkovice

Kamenná kniha Lobkovice
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6. Výstavní a kurátorská činnost Společenského domu
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
Společenského domu, odehrávající se v měsíčních cyklech, se setkávají s nelíčeným
zájmem občanů města i ostatních návštěvníků. V roce 2018 se ve Společenském
domě Neratovice uskutečnilo 10 výstav a jedenáctá na zámku v Lobkovicích, u
příležitosti konání masopustu.

Mezi nimi je třeba zmínit především výstavu Sto let Neratovic ve fotografii
navazující na výstavu NAŠE MĚSTO – Neratovice ve fotografii z roku 2017. Výstava
Sto let Neratovic, s podtitulem Jakou změnou prošly Neratovice za poslední století,
představila výběr fotografií města od roku 1918 do současnosti. Výstava vznikala ve
spolupráci s neratovickými fotografy Jiřím Pecháčkem a Martinem Hvězdou
s využitím archívu Martina Čejky a především zdrojů ze Státního oblastního
archivu Mělník.
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Výstava 100 let Neratovic ve fotografii (billboard)

Výstava 100 let Neratovic ve fotografii 30. léta
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Výstava 100 let Neratovic ve fotografii
Výstava Trochu Kurta Gebauera představila v průřezu dílo významného českého
sochaře, jehož skulptura Kamenná kniha byla odhalena v Lobkovicích v den
vernisáže.

Trochu Kurta Gebauera (banner)
12

Trochu Kurta Gebauera ukázka z výstavy

Trochu Kurta Gebauera ukázka z výstavy
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Trochu Kurta Gebauera ukázka z výstavy

Trochu Kurta Gebauera ukázka z výstavy
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Ve foyeru Společenského domu pokračovala v měsících listopad a prosinec i
každoroční

expozice

podmořských

fotografií

Svět

ticha

nabízející

snímky

z mezinárodní soutěžní přehlídky v Trutnově.

Vernisáž výstavy Svět ticha
Ve spolupráci s Galerií 4 Cheb, se uskutečnila výstava KontAKTfoto, výběr z deseti
ročníků mezinárodních workshopů fotografických aktů a portrétů pořádaných
Zdeňkem Illkem, ředitelem Galerie 4 Cheb.
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Výstava KontAKTfoto
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Za velkého zájmu veřejnosti proběhla i výstava Rytíři pod vodní hladinou a další
fotografie Alice Bochňákové, oceněná hlavní cenou na mezinárodní přehlídce
Grand Prix v Bruselu.

Foto z vernisáže Rytíři pod vodní hladinou od Alice Bochňákové

7. Kurzy a zázemí uměleckých souborů
Součástí nabídky Společenského domu je i pořádání hudebních a naučných kurzů.
V roce 2018 se jednalo o výuku hry na kytaru a tanečních kurzů pro dospělé a
mládež.
Ve Společenském domě našly své dlouhodobé potřebné zázemí i tři umělecké
soubory. Především zde zkouší hudební orchestr Bigband Neratovice a stále více,
dále 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.
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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 a
besídky neratovických škol od mateřských až po Gymnázium Františka Palackého ve
zcela zaplněných sálech.

Závěrečná akademie 2. ZŠ Neratovice

Divadelní pouť dětem před Společenským domem
18

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. V sobotu 19. 5. se konala soutěž v latinsko-amerických a standardních tancích
dětí, juniorů a dospělých. V sobotu 29. září proběhla druhá část této tradiční taneční
soutěže.

Taneční soutěž O cenu města Neratovice

19

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 Společenského domu i k celkové koncepci jeho
činnosti, se většina těchto aktivit odehrává v části bývalého kulturního domu, v sále
Kulturního domu a přilehlých prostorách kina. Rok od roku stoupá především
dumpingová nabídka na pořádání velkých akcí typu kongresů, meetingů či filmových
natáčení. Narážíme na to při mnohých jednáních se státními i privátními subjekty,
které jsou překvapeni z našeho požadavku odpovídajícího pronájmu. 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 apod).

Nahrazování objemu

komerční vedlejší činnosti hlavní činností se do určité míry stalo skutečností. Od roku
2010 se to již výrazněji projevilo.
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11.

Programy a akce Společenského domu v roce 2018

11.1 Neratovický Salon 2018 – oslava 100 let od vzniku ČSR
Nejvýznamnější akcí Společenského domu Neratovice byl jako v předchozích letech
zářijový Salon Neratovice 2018, který ve spolupráci s městem proběhl v neděli
dvacátéhotřetího května. Tuto akci bohužel poznamenala ve večerních hodinách
vichřice se silným deštěm, která znemožnila dlouho očekávané vystoupení zpěvačky
Lucie Bílé. Předskokanem Salonu byla na náměstí sobotní akce Sportem pro život.
Na této akci se, kromě města a Společenského domu, aktivně podílela i Spolana a
neratovická občanská sdružení.

11.2 Sportem pro život – na náměstí Republiky
Je tradiční sportovní akce spojená s prezentací neratovických sportovních a
volnočasových

klubů,

oceňováním

nejvýraznějších

neratovických

sportovců,

soutěžemi a atrakcemi pro děti a dospělé. Dále také vystoupení kapel E.L.B.E,
VORAS Band, Vlasty Horváta s jeho skupinou a tradiční večerní taneční zábavou
pod širým nebem.

Sportem pro život na náměstí Republiky
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11.3 Koncerty a hudební akce
V roce 2018 se ve Společenském domě konalo celkem 30 hudebních pořadů.
Koncerty navštívilo 3 014 diváků platících diváků.

Veliký zájem veřejnosti byl

především o popové hvězdy Jiřího Korna se skupinou 4TET, Hanu Zagorovou
s Petrem Rezkem a kapelu Olympic s Petrem Jandou, kteří vyprodali svá
nákladná vystoupení ve Velkém sále.

Koncert Jiřího Korna a skupiny 4TET konaný 28. 2. 2018

Hana Zagorová 27. 3. 2018
22

Koncert Olympic 6. 11. 2018
Z důvodu onemocnění nedošlo k očekávanému vystoupení Gabriely Beňačkové,
které bylo připraveno k výročí založení Československé republiky. Akci, spojenou
vernisáží výstavy Kurta Gebauera, zachránila obětavost kytarového mistra Štěpána
Raka se synem Matějem Rakem.

Štěpán a Matěj Rak 2. 10. 2018 velký sál
23

Společenský dům se systematický věnuje i menšinovým žánrům. Rádi bychom
zmínili i koncerty špičkových jazzmanů z USA, Velké Británie a Jihoafrické republiky.
Především newyorské zpěvačky jamajského původu Audrey Martells s rakousko –
německým

triem

Waltera

Fischbachera,

či

bílého

bluesového

kytaristy

z Johannesburgu Geralda Clarka s českým triem. Přestavili jsme také čerstvého
držitele British Jazz Awards Nigela Price ovládajícího elektrickou kytaru také
s českým triem.

Audry Martells a Walter Fischbacher 5. 6. 2018 jazz klub

Nigel Price 6. 2. 2019 jazz klub
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11.4 Další vybrané koncerty:
Pavel Dobeš (ostravský písničkář)

Pavel Dobeš 25. 1. 2019 malý sál
Pit et Ratotaille (Swing a chanson Francie 50. Let v podání Anaelle Malet a Petra
Hovata)
Thom Artway (valašský písničkář) oceněný dvěma cenami Andělů v roce 2016)

Thom Artway 27. 4. 2018 jazz klub
25

Poutníci (brněnská folková kapela)

Poutníci 22. 3. 2019 malý sál
Luboš Pospíšil (zpěvák zhudebněné poezie a textů Pavla Šruta)

Luboš Pospíšil 21. 6. 2019 jazz klub
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Vojtaano (folkový raper)

Vojtaano 15. 3. 2018 jazz klub
11.5 Divadelní představení pro dospělé
Sedmnáct divadelních představení pro dospělé navštívilo 1883 platících diváků.
Většina divadelních představení se konala v zaplněném malém sále, pouze
představení Zamilovaný sukničkář s Lukášem Vaculíkem, v titulní roli a Natěrač
s Leošem Nohou zaplnil velký sál.

Zamilovaný sukničkář a Natěrač plakáty
27

Velkému zájmu diváků se ve dvou zářijových představeních těšila i adaptace
Cimrmanova díla Vyšetřování ztráty třídní kiny v podání neratovického Veslařského
spolku.
Magická hodina (Vilma Cibulková v klasické komedii)

Magická hodina 12. 4. 2018 malý sál
Ženská s čertem v těle (pořad k 105 výročí Ljuby Hermanové)

Źenská s čertem v těle plakát
28

Tchýně na zabití (Dana Homolová, Martin Kraus, Lucie Zedníčková a Anna
Kulovaná)

Tchýně na zabití 1. 2. 2018 malý sál
R.U.R. (úspěšná adaptace dramatu Karla Čapka v podání absolventů a studentů
GFP)

R.U.R. plakát
29

Slečna Jůlie (drama Augustina Strinberga v podání pražského divadla KoMa)

Slečna Jůlie 22. 11. 2018 malý sál

11.6 Dětské pořady
Společenský dům pořádal 17 divadelních představení pro malé diváky, dále pak i
jeden dětský karneval a ve spolupráci se skupinou ROXTON taneční show Svátek
tance, na které vystoupili i sólisté baletu ND a děti ze ZUŠ Neratovice.
Zájem škol se výrazně posunul k filmovým projekcím v městském kině, které navštívil
nebývalý počet malých školáků.

30

Dětský karneval 28. 1. 2018 sál kulturního domu

Svátek tance 14. 6. 2018 velký sál
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11.7 Letní kino
V roce 2018 bylo stejně jako v předchozích letech pozastaveno promítání v letním
kině. Letní kino je vybaveno pouze 35mm technologií, takže program letního kina
mohl být sestaven pouze ze starých filmů, které ještě byly dostupné na 35mm pásu.
U neratovických diváků se v roce 2014 takový program setkal s absolutním
nezájmem.

11.8 Městské kino
V roce 2018 navštívilo 307 filmových projekcí v městském kině 11 697 diváků. Jejich
počet byl o 108 vyšší než v roce 2017. Osvědčilo se promítání pro školní družiny z
okolních škol během školního roku.
Nejnavštěvovanější filmy:


Bohemia Rapsody



Čertí brko



Po čem muži touží



Tátova Volha

Bohemian Rhapsody
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Nejnavštěvovanější dětský film:
Když draka bolí hlava

Když draka bolí hlava

11.9 Filmový klub
Filmový klub promítal v roce 2018 dvanáct uměleckých filmů. Projekce náročnější
kinematografie navštívilo pouze 264 diváků.
Filmy filmového klubu např.:


Hovory s TGM



Teheránská tabu



Kluci z hor



Hastrman



Na konci světa
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11.10

Promítání pro důchodce

Na rozdíl od projekcí filmového klubu se velkému zájmu těší odpolední zlevněné
filmové projekce pro důchodce. V průměru promítáme 2-3 představení v měsíci pro
důchodce a osoby se zdravotním postižením mimo měsíce červenec a srpen.
Průměrná návštěvnost na jedno představení pro důchodce a osoby se zdravotním
postižením je 103 diváků.
Bohužel naši důchodci navštěvují pouze české filmy anebo filmy s českým dabingem.
Když zařadíme do programu film s titulky, tak jich přijde zhruba dvanáct. O ostatní
tyto filmy nemají zájem.

11.11

Zábavné pořady a plesy

Mezi nejočekávanější zábavné pořady patří bezesporu tradiční Filmový ples
s návštěvností přesahující 800 osob a s pověstí nedostatkového zboží. První kvartál
roku patřil tradičně plesové sezóně.

Filmový ples 9. 2. 2018 veškeré prostory Společenského domu
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Zábavným pořadem byl i již tradiční běh do 201 schodů, se zázemím v sále
kulturního domu.

Běh do schodů Neratovická 201
11.12 Taneční kurzy pořádané Společenským domem
Tak jako každý školní rok pořádá od začátku září SD ve spolupráci s taneční školou
manželů Vojtěchových kurz základních a pokračovacích tanečních kurzů pro mládež.
Taneční mistr René Vojtěch s partnerkou vede taneční kurzy v Neratovicích již přes
36 let.
Za tuto dobu vychoval několik generací tanečníků.
Kurz obsahuje 15 lekcí, 2 prodloužené, country večer, vánoční zábavu a závěrečný
taneční Věneček.
Zvláštností našeho tanečního kurzu je skutečnost, že tanečníci se učí tančit na živou
hudbu, kterou zprostředkovává taneční skupina a na tanečních prodloužených,
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zábavách a Věnečku je doprovází Neratovický Bigband. V jiných tanečních kurzech
se vyučuje na reprodukovanou hudbu z CD.
Nezapomínáme ani na střední generaci. Ve spolupráci s TK ALL-4-Dance, vedeným
panem Janem Kvasničkou, a tanečním mistrem Petrem Fabíkem, nabízíme taneční
kurzy pro dospělé. V roce 2018 byly pořádány 3 běhy.

Taneční kurzy Jana Kvasničky plakát
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12. Celková návštěvnost akcí
Samotné kulturní akce ve Společenském domě navštívilo 27 562 diváků. Jednalo se
o nejvyšší návštěvnost za dvacet tři let trvající historii organizace. Byl tak překonán
rekord z roku 2016, kdy přišlo 26 985 diváků. Návštěvnost dospělých představení
činila 10 684 osob. Návštěvnost městského kina 11 697 diváků. Návštěvnost
dětských školních a víkendových pořadů se zvýšila proti předchozímu roku z 3 730
dětí na 5181. Současně pokračoval i trend nárůstu vlastních školních pořadů.

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



Divadelní soubor „Přestupní stanice“ - autorské studentské a experimentální
divadlo

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 v areálu letního kina



Salon Neratovice 2016



Svatobarborský jarmark



Vánoční odhalení proutěného Betléma
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13.6 Pronájemní a komerční akce
Do této kategorie jsou zařazeny:


prodejní akce pořádané v salonku kina



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
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

14.

Opravy a udržování ve Společenském domě

Vzhledem k plánované přestavbě komplexu budov nedošlo v roce 2018 k žádné
zásadní modernizaci či úpravám objektu. Probíhala pouze běžná, standartní údržba
objektu v rámci jeho běžné správy (malování, elektroopravy, opravy instalačních
rozvodů apod.
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15.

Pracovníci Společenského domu v roce 2018

Vedení organizace:
Mgr. Ivan Fried, ředitel
Interní pracovníci:

funkce

úvazek

vzdělání

třída/stupeň

vrátná

1 odborné

1/12

vrátná

0,5 základní

1/12

vrátná

0,5 úplné střední odborné

1/12

manipul. pracovník

0,5 základní

1/12

uklízečka

1 základní

2/12

uklízečka

1 odborné

2/12

produkční

1 úplné střední odborné

8/7

finanční referent

1 vyšší odborné

9/8

vedoucí HS

1 vyšší odborné

9/11

vedoucí kina

1 úplné střední odborné

9/12

ekonom

0,6 vysokoškolské

Celkem

9,1
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12/11

16.

Závěrečné shrnutí

Návštěvnost SD 2018

Počet diváků

Děti

5181

Dospělí

10684

Kino – městské

11697

Celkem

27 562

* Zahrnuty jsou akce bez výstav, vernisáží, firemních a studentských
plesů, Salonu Neratovice a adventního Open AIR.

Počet akcí

Druh akce
Koncerty
Divadelní představení
Plesy a taneční zábavy
Představení pro děti
Kino – městské Počet filmových představení
Počet filmových titulů
Jiné
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30
17
14
19
307
134
22

16.1 Porovnání roku 2017 a 2018

Typ produkcí

Množství

Specifikace

Koncerty

2017

2018

Srovnání

Hudební koncerty
v sálech či klubu

33

30

-3

Divadelní
představení
Dětská
představení a
akce
Pořady pro
seniory

Představení ve velkém či
divadelním sále

11

17

6

Velký i malý divadelní sál,
další prostory (kino…)

32

19

-13

Taneční odpoledne,
promítání

19

33

14

Výstavy

Výstavní síň ve foyeru a
1. patře SD

16

10

-6

Kurzy tance

4 běhy

4

4

0

cca 120

cca 120

0

1

1

0
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24

-13

Zkoušky souborů
Ostatní
vzdělávací kurzy
Literární besedy,
vědecké
přednášky

1.ND, DS Přestupní
stanice, Surmajovci,
Bigband Neratovice
Hudební, jazykové,
grafologie, fitness

Počet návštěvníků

Dětské
Dospělí
Městské
kino
Celkem

V přehledu není zahrnuta
návštěvnost vernisáží, výstav
apod.

2017

2018

Srovnání

3 730 diváků

5 181 diváků

8 113 diváků

10 684 diváků

1 451
diváků
2 571
diváků
108
diváků
4 130
diváků

11 589 diváků 11 697 diváků
23 432 diváků 27 562 diváků
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