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1 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.
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 pracovníků 
pro zajištění sálové techniky a pořadatelského dohledu.

2 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 

Společenský dům si za dvacet let svého trvání získal pověst přirozeného 
kulturního a společenského centra Neratovic i přilehlého okolí. Jeho 
činnost je zaměřena na všechny generace občanů od dětí po starobní 
důchodce. Samozřejmou se stala i spolupráce se sdruženími (dnes 
spolky) občanů, se školami, privátními i městskými organizacemi, 
jednotlivými obyvateli města i s jeho vedením. 

Za dobu svého trvání navázal i důležité kontakty s významnými 
kulturními organizacemi a manažery, za všechny jmenujme Pragokoncert 
Bohemia, Správu Pražského hradu, Kulturní dům Čelákovice, Divadlo 
Járy Cimrmana atd.  

Společenský dům nabízí od svého počátku kulturní program s hlavním 
zřetelem na kvalitu pořadů. To se kladně projevuje ve vytrvalém zájmu
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občanů o naše akce. Ve Společenském domě se konají opakovaně 
koncerty a divadelní představení všech hlavních i menšinových žánrů. 
Od ledna do poloviny března probíhá ve Společenském domě pravidelná 
plesová sezóna.

Filmový ples

Ples města Neratovice
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Nezapomínáme ani na seniory, pro které jsou připraveny 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.

Taneční kurzy 

3 AKCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

 Akce na náměstí Republiky a před Společenským domem

Společenský dům ve spolupráci s městem navázal na tradici velkých 
veřejných kulturních akcí pořádaných na náměstí Republiky a v přilehlém 
okolí. Společenský dům připravil ve spolupráci s městem Salon 
Neratovice 2015 ve dnech 12. a 13. září na náměstí Republiky 
s tématem připomenutí 20. výročí svého založení. Rekordní návštěvu 
občanů zaznamenal především koncert Václava Neckáře s kapelou 
Bacily. Součástí programu byla i unikátní výstava „Zpět v čase s kočárky“ 
ve velkém sále Společenského domu reflektovaná celostátními medii i 
výstava plakátů z dvacetileté historie naší organizace.
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Neratovický Salon 

Společenský dům je i pořadatelem dalších akcí ve veřejném prostoru.  
Jedná se především o sedmnáct ročníků divadelních poutí, nyní se 
zaměřením na nejmenší diváky s rodiči, které se od roku 2008 pořádají 
každoročně v květnu před Společenským domem. Počínaje rokem 2010 
přibylo i pořádání četných adventních akcí, na kterých se velkou měrou 
ve spolupráci s městem a neratovickou farou podílí i Společenský dům.

Společenský dům participoval i na pořádání Salonu tradičního jazzu 
2015 zajištěním koncertu Junior bandu ZUŠ před Společenským domem.
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 Akce na nádvoří lobkovického zámku

V roce 2014 došlo k otevření zámku Lobkovice pro veřejnost. 
Společenský dům ve spolupráci s občanským sdružením Lobkovice a 
správkyní paní Kateřinou Smetanovou zde v letošním roce opětovně 
uspořádal divadelní a hudební představení před lobkovickým zámkem. 
Jednalo se o dvě hudební a jedno divadelní představení.

Bílá paní Avenelská na zámku Lobkovice
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 Akce v areálu letního kina

Společenský dům se podílel i na zajištění festivalu neratovických 
rockových kapel Letní společná koupel poslední srpnovou sobotu.

Letní společná koupel
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4 VÝSTAVNÍ ČINNOST

Nedílnou součástí programu Společenského domu je i pořádání dalších 
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. Velkému zájmu veřejnosti se 
těšily výstavy MEDIUM LOCI - Projekt  studentů ateliéru Fotografie na 
Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
SVĚT TICHA - Ozvěny 37. ročníku mezinárodního festivalu potápěčské 
fotografie, Johanna Tesařová a Martina Preissová - dobře utajené 
heroiny ND a Nebojte se Činohry ND a především výstava "Neratovice 
1945" Poslední týdny války a nálet na město v dokumentech, fotografiích 
a vzpomínkách, kterou za podpory města připravili neratovičtí občané. 
Na vernisáži této výstavy se sešlo neuvěřitelných 500 občanů a byla k ní 
vydána i kniha dokumentující pohnutou historii města v posledních dnech 
II. světové války.

Pozvánka na výstavu Neratovice 1945

Přestože výstavní prostory neaspirují, i vzhledem ke své specifice, na 
zařazení do kontextu středočeských galerií, nabízí vystavujícím umělcům 
mnohonásobně větší počet návštěvníků než výše zmiňované galerie. I 
z toho vyplývá zájem profesionálních umělců i odborné veřejnosti o naši 
výstavní činnost. 
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5 KURZY A ZÁZEMÍ UMĚLECKÝCH SOUBORŮ

Součástí nabídky Společenského domu je i pořádání hudebních a 
naučných kurzů (anglického jazyka, výuky kytary, taneční pro dospělé a 
mládež).

Ve Společenském domě našly své dlouhodobé potřebné zázemí i tři 
umělecké soubory. Především zde zkouší hudební orchestr Bigband 
Neratovice pod vedením Petra Svobody a stále více, na různých 
přehlídkách, oceňovaný amatérský divadelní soubor 1. neratovická 
divadelní, vedený profesionálním divadelníkem Miroslavem Králem. 
Doplňuje je mladé divadlo DS Přestupní stanice učitele Jakuba Skaláka. 
Nechybí zde ani každoroční školní vystoupení a besídky neratovických 
škol od mateřských až po Gymnázium Františka Palackého ve zcela 
zaplněných sálech. 

6 PÉČE O MALÉ DIVÁKY

Pro dětské diváky připravujeme nabídku pořadů ať již ve spolupráci se 
školami či jako sobotní odpolední program. Výrazně se zvýšil i zájem 
samotných škol o pořádání vlastních akcí ve Společenském domě.V roce
2015 se navýšil celkový počet akcí proti roku 2014 dvojnásobně (viz 
tabulka). 

7 TANEČNÍ SOUTĚŽ

Společenské renomé si za více než desetiletí svého trvání získalo i 
pořádání celostátní taneční soutěže O cenu města Neratovice, 
uskutečněné s podporou města občanským sdružením TK AL-4-DANCE 
vedeným Janem Kvasničkou. 
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Taneční soutěž O cenu města Neratovice

8 MĚSTSKÉ KINO 

Díky digitalizaci zvuku a 3D technologie a kvalitní dramaturgii stoupl 
počet návštěvníků v Městském kině SD o dva tisíce abonentů proti roku 
2014.

9 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 činnosti, se většina těchto aktivit odehrává v části sálu 
bývalého 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 překvapeny z našeho požadavku odpovídajícího pronájmu.  
Pořadatelé akcí výše zmiňovaného charakteru dostávají od mnohých 
živořících kulturních a společenských zařízení prostory prakticky



12

zadarmo, aby tato zařízení mohla vykázat vůbec nějakou činnost. 
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 a travestitům). Snižující se ceny jednorázových 
sálových pronájmů v Praze navíc připravuje Společenský dům o jednu z 
mála výhod pro komerční podnikání. Nahrazování objemu komerční 
vedlejší činnosti hlavní činností se do určité míry stalo skutečností. Od 
roku 2010 se to již výrazněji projevilo. 

10 PROGRAMY A AKCE SPOLEČENSKÉHO DOMU 

Nejvýznamnější akcí Společenského domu Neratovice v roce 2015 byl již 
zmiňovaný Salon Neratovice 2015, který ve spolupráci s městem
Neratovice proběhl 12. a 13. září.

Neratovický Salon 2015

Samotné kulturní akce ve Společenském domě navštívilo 22 940 diváků
(o necelý tisíc více než v roce 2014). Z toho 10 025 připadá na filmové 
projekce.  Zatímco návštěvnost městského kina se zvýšila o 20 %, 
návštěvnost dětských pořadů narostla pouze nepatrně (4060 diváků), 
došlo k poklesu dospělé návštěvnosti o 12 % (8655 diváků), kteří 
pravděpodobně dali přednost našemu kinu. 

V roce 2015 bylo pozastaveno promítání v letním kině.  Protože letní 
kino je vybaveno pouze 35mm technologií, mohl být program letního 
kina sestaven pouze ze starých filmů, které ještě byly dostupné na 
35mm pásu. U diváků se v roce 2014 takový program setkal s 
nezájmem. Osvědčilo se naopak prázdninové promítání v městském
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kině, které také přispělo k výraznému nárůstu diváků proti letům 2013 a 
2014.

Z množství koncertů širokého žánrového zaměření lze jmenovat 
především vystoupení americké jazzové formace Hanging Hearts, 
fenomenálních Štěpána Raka v Lobkovicích a  Linwooda Taylora 
v jazzovém klubu, Vladimíra Mišíka s kapelou k výročí 17. listopadu a 
vánoční koncert Linha Singers.

Vladimír Mišík a ETC

Linwood Tayler
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Štěpán Rak vystoupil v Lobkovicích

Z divadelních produkcí se dostalo největšího ohlasu výpravnému 
představení Příběh jednoho hradu (Vyskočil a Langmajer) a Domácímu 
štěstí s Ivou Hüttnerovou. 

Velkému diváckému zájmu se těšily i talk show Jana Krause s Matějem 
Ruppertem a také Čtvrtníčka s Lábusem.

Jiří Lábus a Petr Čtvrtníček v Talkshow

Překvapením nebyl ani neutuchající zájem o Filmový ples v produkci 
Společenského domu, jehož návštěvnost blížící se k jednomu tisíci 
návštěvníků dokazuje, že i úspěšná společenská zábava je součástí 
našich aktivit. 
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Společenský dům připomněl i výročí upálení mistra Jana Husa besedou 
za účasti PhDr. Evy Doležalové a profesora Jana Sokola CSc. ve zcela 
zaplněném jazzovém klubu.

Vzhledem k různým grantům a dotacím pořádaly neratovické spolky ve 
Společenském domě množství besed a akcí které společenský dům 
zahrnul do své programové nabídky s podmínkou, že vstup bude 
zdarma.

Nejvýznamnější akce tohoto typu však byla z vlastní produkce: CERN -
nové objevy Evropské laboratoře pro fyziku částic. Přednáška 
pracovníka CERNu Ing. Jana Weicherta, doplněná filmovou projekcí o 
nových objevech.

Tradiční Divadelní pouť dětem, s místními i s profesionálními pouličními 
divadelníky, bublináři a loutkoherci se těšila zájmu malých i velkých 
návštěvníků. Neklesající zájem vykázal i III. ročník rockového festivalu 
Letní společná koupel, pořádaného za přispění města a v produkci
Společenského domu ve spolupráci s občany Neratovic v Letním kině.

Divadelní pouť dětem
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Další akce Společenského domu ve fotografiích:

1. Máj s Karlem Hynkem Máchou u Miluji

Swingové Vánoce

Z výstavní a kurátorské činnosti je třeba kromě výše zmíněných expozic 
(„Neratovice 1945“ a „Zpět v čase s kočárky“) připomenout vánoční 
výstavu „SKOBY“ v Neratovicích.

Mgr. Ivan Fried 
ředitel SD Neratovice
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11 PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ 
ČINNOSTI 

11.1 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

11.2 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
do této kategorie jsou zařazeny

 taneční kurzy – v průběhu roku celkem šest běhů 

 hudební kurzy – hra na kytaru

 literární pořady – besedy s autory
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11.3 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

11.4 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 All4Dance
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11.5 PROVOZ MĚSTSKÉHO 3D KINA 

viz samostatný oddíl

11.6 AKCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU
do této kategorie jsou zařazeny

 akce města pořádané Společenským domem

 akce u poutního místa MILUJI

 Divadelní pouť

 SALON NERATOVICE 2015

 Svatobarborský jarmark

11.7 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 politických stran, bytových a spotřebních družstev, valné 
hromady obchodních společností, firemní školení a večírky apod.)
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11.8 AKCE NEZAŘAZENÉ DO ŽÁDNÉ Z KATEGORIÍ

 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

Závěrečné shrnutí roku 2015

Typ produkcí specifikace množství periodicita
Koncerty Hudební 

koncerty 
v sálech či klubu

32

Divadelní 
představení

Představení ve 
velkém či 

divadelním sále

9

Dětská 
představení a 

akce

Velký i malý 
divadelní sál, 
další prostory 

(kino…)

41

Pořady pro 
seniory

Taneční 
odpoledne

4 Každý 3. měsíc

Výstavy Výstavní síň ve 
foyeru a 1. patře 

SD

16 Měsíční obměna

Kurzy tance 4běhy
Zkoušky 
souborů

1. ND, DS 
Přestupní 

stanice, Bigband 
Neratovice

Cca 120 Každý soubor 1 
- 2x týdně

Ostatní 
vzdělávací kurzy

Hudební, 
jazykové

Týdenní

Přednášky, 
besedy a jiné

62 5 – 6 krát v 
měsíci
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12 MĚSTSKÉ KINO SD NERATOVICE
12.1 MĚSTSKÉ KINO

 hlavní program (2D, 3D, 35 mm)
 dětská představení
 představení pro důchodce
 Art kino (kino náročného diváka)
 Filmový klub
 Bijásek (speciálně určené filmy pro děti, mateřské školy atd.)
 Film a škola (představení pro základní a střední školy)

12.2 FILMOVÝ KLUB 
Filmový klub č. 158 Neratovice

Předseda: Petr Palička

Kino: Městské digitální kino SD Neratovice

Základní statistické údaje Filmového klubu

hrací profil (denně, týdně, nepravidelně, ….)   1 představení /měsíc
počet představení (všechna představení spadající 
pod FK – od všech distributorů)   12
počet diváků (jen představení pod hlavičkou FK - od 
všech distributorů)   252
průměrná návštěvnost na jedno představení FK   21
Počet prodaných členských průkazů za r. 2015    56
forma propagace FK (vlastní plakáty, web, letáky, 
brožury, mailing list, média atd. – vypište prosím)

vlastní plakáty, letáky, 
regionální tisk

způsob financování FK (dotace – jaké, vlastní, 
součást provozu kina atd.)

příspěvková organizace 
města, dotace

Poskytuji členům FK slevu na vstupném (ANO/NE) ano
úvody k filmům (Ano/Ne, případně písemné) ano
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13 TANEČNÍ KURZY

Tak jako každý školní rok pořádá Společenský dům od začátku září 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, zábavách a Věnečku je doprovází Bigband
Neratovice. 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 nabízíme taneční kurzy pro 
dospělé.  

14 PRODEJNÍ AKCE

V bývalé restauraci (tržnici) se uskutečnily 4 prodejní akce textilu a 
průmyslového zboží, obuvi.
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15 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Byla provedena renovace salonku kina (vymalování, nové tapety, nový 
závěs).

Dále došlo k modernizaci počítačové sítě (vrátnice - nový počítač včetně 
příslušenství k prodeji vstupenek pro potřeby Společenského domu i 
Ticketportal).

Ve všech kancelářích, kde je umístěn PC proběhlo dokončení 
upgradeových prací – verzí Windows 8.1 pro každé PC.
Společenský dům uskutečnil nákup nové verze vstupenkového softwaru.
Byla provedena instalace aktualizací pro antivirové programy všech PC 
stanic.

Společenský dům předložil návrh na vyřešení bezbariérové toalety pro 
invalidy ve foyeru Společenského domu (- realizováno).

Z vlastních prostředků Společenského domu bylo odstraněno zatékání 
ze střechy do části velkého sálu. 

Na základě požadavku Rady města jsme předložili předpokládaný
rozpočet na rekonstrukci parketové podlahy velkého sálu vypracovaný 
na naši žádost bezplatně renomovanou podlahářskou firmou z Mělníka.



24

16 NÁVŠTĚVNOST 2015

Dětské (pouze akce SD)        4 250 diváků

Dospělí (pouze akce SD)      8 665 diváků*

Městské kino SD                10 025 diváků

Celkem                              22 940 diváků

* Pozn. V přehledu není zahrnuta návštěvnost vernisáží, výstav apod.
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17 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČENSKÉHO DOMU

Vedení 
organizace:

Mgr. Ivan Fried ředitel

Interní 
pracovníci:

Jméno 
zaměstnance funkce úvazek vzdělání

Andrlová Jana vrátná 0,5 základní

Jánský Petr
manipulační 

pracovník 0,5 základní
Netuková 

Martina, DiS. asistentka 1 vyšší odborné
Procházková 

Michaela vrátná 1 odborné
Poříz Milan vedoucí kina 1 úplné odborné
Prchlíková 

Miluše uklízečka 1 základní
Procházková 

Jana uklízečka 1 odborné

Svoboda Petr

vedoucí 
hospodářské 

správy 1 vyšší odborné
Šeda Vojtěch produkční 1 úplné odborné
Ing. Studecký 

Zbyšek ekonom 0,6 vysokoškolské
Soukupová 
Jaroslava vrátná 0,5 úplné odborné
Celkem 9,1


