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Pracovníci SD Neratovice v roce 2016 

     
 

Vedení 
organizace:     

 

     
 

Mgr. Ivan Fried ředitel    
 

     
 

Interní pracovníci:     
 

     
 

Jméno 
zaměstnance funkce úvazek vzdělání třída/stupeň 

 

Andrlová Jana vrátná 0,5 základní 1/12  

Jánský Petr - ZTP 

manipul. 
pracovník 0,5 základní 1/12 

 

Netuková Martina, 
DiS. 

finanční 
referent 1 vyšší odborné 8/8 

 

Procházková 
Michaela, Bc. 

vrátná, 
administrativní 
pracovnice 1 vysokoškolské 6/2 

 

Poříz Milan vedoucí kina 1 

střední 
odborné 8/10 

 

Prchlíková Miluše uklízečka 1 základní 2/12 
 

Procházková 
Jana uklízečka 1 odborné 2/12 

 

Svoboda Petr vedoucí HS 1 vyšší odborné 8/8 
 

Šeda Vojtěch produkční 1 

úplné střední 
odborné 8/5 

 

Studecký Zbyšek, 
Ing. ekonom 0,6 vysokoškolské 12/11 

 

Soukupová 
Jaroslava vrátná 0,5 úplné odborné 1/12 

 

Celkem   9,1     
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1. Společenský dům Neratovice a městské kino v roce 2016  

 

Společenský dům vznikl jako příspěvková organizace města rozdělením bývalého 
Kulturního domu spravovaného Spolanou v srpnu 1995 v tzv. přístavbě KD.  

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 
SD 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 má v současné době 10,1 zaměstnaneckých úvazků (interní 
zaměstnanci + ředitel) nutných k zajištění jeho provozu (v roce 2011 došlo 
z rozpočtových důvodů ke snížení ze 14).  Pracovní činnosti jsou kumulované 
podle schopností a vzdělání jednotlivých zaměstnanců. Současně využíváme 
služeb stálých externích pracovníků pro zajištění sálové techniky a 
pořadatelského dohledu. 
 

Výsledkem hospodaření Společenského domu v roce 2016 byl vyrovnaný 
rozpočet s mírným přebytkem. Rozhodujícím příjmem v hospodaření se stal 
příjem z hlavní činnosti organizace, tzn. příjem z tržeb ze vstupného. 
 

2. Charakteristika činnosti  
 

Společenský dům si za dvacet let svého trvání získal pověst přirozeného 
kulturního a společenského centra Neratovic i přilehlého okolí. Jeho aktivity jsou 
cíleny 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 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, Muzeum hl. m. Prahy, Městské muzeum i Kulturní dům 
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Čelákovice, Galerii Zdeňka Sklenáře či galerií G4 Cheb, Divadlo Járy Cimrmana,  
Pragokoncert Bohemia atd.   
 

Ve Společenském domě Neratovice hostují v posledních pěti letech pravidelně i 
špičkoví zahraniční umělci především z USA a Velké Británie v žánrech blues a 
jazzu v rámci projektu jazz pro regiony. Zastoupení zde naleznou také slovenští a 
polští hudebníci.   
 

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

    

Reprezentační ples města 

 

 

Nezapomínáme ani na seniory. Mimořádnému zájmu se těší odpolední filmové 
projekce nových atraktivních filmů s dotovanou cenou vstupenek pro seniory.  I 
divadelní dramaturgie je zaměřena především na starší a dětskou populaci.  
 

Velkému zájmu občanů se těší i celoroční taneční kursy, nejen pro studenty ale i 
pro dospělé občany. 
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Taneční kurzy 

 

3. Akce ve veřejném prostoru  
 

Společenský dům se od počátku své existence věnuje i akcím ve veřejném 
prostoru. Tradiční byly divadelní poutě, pořádané každoročně na náměstí 
Republiky, na břehu Labe v Lobkovicích, u skulptury Miluji či do úpravy areálu na 
hřišti ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova. Ve spolupráci s městem navázal 
Společenský dům na akce oslav města (1997 a 2007) každoroční zářijovou akcí 
Salon Neratovice 2016, pořádanou ve dnech 11. a 12. 9. na náměstí Republiky. 
Rekordní, několikatisícovou návštěvu občanů zaznamenal především koncert 
Petera Nagyho s jeho kapelou.  
 

 
 

Foto z Neratovického Salonu 2016 (Janek Ledecký se svojí kapelou) 
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Společenský dům je i pořadatelem dalších akcí ve veřejném prostoru.  Jedná se 
především o již zmiňovaných osmnáct ročníků divadelních poutí, nyní se 
zaměřením na nejmenší diváky s rodiči, které se od roku 2008 pořádají 
každoročně v květnu před Společenským domem. 
 

 

   
Foto z Divadelní pouti dětem 

 

     

Foto z Divadelní pouti dětem 
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Foto z Divadelní pouti dětem 

 

 

Počínaje rokem 2010 přibylo i pořádání četných adventních akcí, včetně 
rozsvícení vánočního stromku, 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, v červnu 
2016, zajištěním koncertu Junior bandu ZUŠ před Společenským domem. 
 

K výročí 400 let od úmrtí Williama Shakespeara se poslední srpnový den 
uskutečnilo před Společenským domem představení  Jak se vám líbí? 

 

4. Další akce ve veřejném prostoru 

 

Tradiční vzpomínka na Karla Hynka Máchu se uskutečnila 1. máje opět ve 
spolupráci se studentským divadelním souborem Přestupní stanice. 
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                  Máchův Máj u poutního místa Miluji 
 

 

Společenský dům se podílel i na zajištění festivalu neratovických rockových kapel 
Letní společná koupel 2016. 
 

   

               Letní společná koupel 2016 
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4.1 Na lobkovickém zámku 

 

V roce 2014 došlo k otevření zámku Lobkovice pro veřejnost. Společenský dům 
ve spolupráci se spolkem Lobkovice a správou zámku opětovně pořádá divadelní 
a hudební představení  v areálu Lobkovického zámku.  V červnu 2016 se v rámci 
oslav výročí Karla IV. uskutečnilo za mimořádného zájmu občanů představení 
muzikálu Noc na Karlštejně a v září koncert Jaroslava Samsona Lenka. 
 

 

 
 

           Jaroslav Samson Lenk na lobkovickém zámku 
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5. Výstavní 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.  I v letošním roce připravil i Společenský dům i 
jednu výstavu na zámku Lobkovice. Byly to fotografie Neratovic a Lobkovic z dílny 
zesnulého českého fotografa Miroslava Hucka. 
 

 

 

 
             
                 Plakát na výstavu Petra Pěnkavy 

 

 

Z vlastní produkce Společenského domu vzešla v roce 2016 výstava „Karel IV. – 
vstup do jiného prostoru a času“, připojující se k celostátním oslavám 700. let od 
narození Karla IV. 
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DOBA KARLA IV. – VSTUP DO JINÉHO PROSTORU A ČASU 

Výstava se koná pod záštitou starostky města 

Foyer SD 

 DOBA KARLA IV. prá ce ž á ků  Libůš e Novotne  ž vý tvárne ho oborů ZUŠ    
 

I. patro SD 

 

2. 5. až 31. 5. 2016 

 

Otevřeno po až pá od 10:00 do 18:00 , v sobotu  a v neděli od 14:00 do 17:00  
 

Exponáty a dokumenty zapůjčily: Me štške  můžeům Č elá kovice, Metropolitní  kápitůlá ů šv. Ví tá v Práže, Můžeům hl. m. Práhý, Můžeům práž šký ch pove ští  á štráš idel, Ná rodní  filmový  árchiv, Šprá vá Práž ške ho hrádů, ŠPŠ KŠ Hor ice, Šklá rná Švojkov, Šklá r ške  štůdio Krášglášš á Divádlo ná Vinohrádech 

Fotografie: Mirošláv Hůcek, Mártin Hve ždá, Háná Moš ová , Richárd Kliment, Mirošláv Š vejnohá, 
Filmové projekce: Ná rodní  filmový  árchiv, Háná Moš ová , Jákůb Fried 

Hudba: Jákůb Záhrádní k 

Produkce, texty a scénář výstavy: Iván Fried,  
Asistent produkce a instalační práce:  Vojte ch Š edá  
Dokumenty pro městské kino vybral:  Milán Por í ž 

Architektonické řešení:  Ak. árch. Mirošláv Bochn á k 

Vitráže: Richárd Kliment (ČULTUREČROŠŠ) 

Papírové modely: Ondr ej Hejl á Petr Švobodá 

Velkoplošná malba: Vládimí r Dvor á k 

Truhlářské práce: B&D Trůhlá r štví  š.r.o. 
Tisk: JAPA Groůp,  Profoto Nerátovice,  
Vitriny zapůjčil: Abýšš Nerátovice, š.r.o 

 Zvlá š tní  pode ková ní : PhDr. Katalin Almassy (Me štške  můžeům Č elá kovice), Pavlu Černému (prá vá po Jir í m Be hoůnkovi), Romanu Dvořákovi, Vladimíru Dvořákovi, Mgr. Martinu Halatovi (árchiv Šprá vý Práž ške ho hrádů),  Jiřímu Haidlovi (Šklá rný Švojkov), Petrovi Horovi- Hořejšímu, Mgr. Davidu Eisnerovi 
(MMČ),  Aritě Huckové, Jaroslavě Kloudové, Ing. Marii Kubrové, Ing.  Jaromíru Kubů (Štá tní  hrád Kárlš tejn), Miroslavu Králi, Přemyslu Krásenskému (Šklá r ške  štůdio Krášglášš), Ing. Josefu Moravcovi (ŠPŠ KŠ Hor ice), Dagmar Neumanové (ND Práhá),  Libuši Novotné (ZUŠ ), de kánů Metropolitní  kápitůlý  P. 
ICLic. Mgr. Ondřeji Pávkovi, Jitce Růžičkové (MMČ ), Marcelu Vejvodovi, Mgr. A. Janě Voldřichové, 
Luboši Vosáhlovi, Jaroslavu Zikmundovskému á me štů Nerátovice 

 

První část zadní strany programu k výstavě Karel IV. – vstup do jiného prostoru a času 
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PROGRAM AKCÍ K VÝSTAVĚ 

 

Neděle  8.  5.   
NOC NA KARLŠTEJNĚ Vý právný  můžiká l š pí šne mi že šlávne ho filmů Zden ká Podškálške ho. V provedení  divádelní ho šoůborů ž Výšoke ho Mý tá. Velký  šá l ŠD. Vštůpne  100 Kc , de ti do 15 let á šenior i 60 Kc . 
 

Čtvrtek   19. 5 a 26. 5  18:00   

Dokumenty k výročí Karla IV.   na 35 mm kopiích V rá mci vý štávý v me štške m kine . Hištorie Pr emýšlovců  á c eške ho štá tů  žá vlá dý Kárlá IV. O rekonštrůkci Kárlová moštů, Univeržitá Kárlová á   Kárlš tejn. Čelkový  c áš 53 minůt. Vštůp ždármá 

 

Sobota 21. 5. od 14:00-17:00  
DIVADELNÍ POUŤ DĚTEM Trádic ní  divádelní  ákce pro de ti pr ed Špolec enšký m domem.  Tentokrá t táke  ve žnámení  Kárlá IV. De ti bůdoů moc málovát ná volne  pr í štůpne  vý štáve . Vštůpne  še nevýbí rá  
 

 

Úterý 24. 5.  19:00 

ŠTĚPÁN  RAK - Vivat Carolus Quartus Š te pá n Rák á Alfre d Štrejc ek v por ádů o Kárlů IV. Koncertní  hold Otci vlášti, krá li Kárlovi IV. Málý  šá l ŠD. Vštůpne  150 Kc , šenior i á de ti do 15 let 120 Kc  
 

Pondělí 30. 5. 19:00  Karel IV. vladař a stavitel Bešedá žá ů c ášti PhD. Evý Dolež álove  ž Hištoricke ho ů štávů Akádemie ve d, páná Petrá Horý/Hor ejš e, á páná profešorá  PhD. Jáná  Šokolá. Bešedů moderůje  pán Olin Kádlec. Málý  šá l ŠD. Vštůpne  še nevýbí rá . Mí štenků ná mí što obdrž í te pr i žákoůpení  libovolne  vštůpenký ná kve tnový  prográm Špolec enške ho domů 

 

Sobota 18. 6.  20:30 Zámek Lobkovice  
Noc na Karlštejně Zá mek  Lobkovice ož ije doboů Kárlá IV. v podá ní  divádlá Kárlá Č ápká  ž Tr eš ti. Pr edštávení , ktere  ůvidí  i divá ci ná práž ške m Výš ehráde , nábí ží  mimor á dný  divá cký  žá ž itek. Vštůpne  v kve tnove m pr edprodeji 100 Kc . Od c ervná 150 Kc  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Druhá část zadní strany programu k výstavě Karel IV. – vstup do jiného prostoru a času 
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                     Plakát na výstavu Doba Karla IV. 
 

 

 

 
 

                    Pozvánka na vernisáž výstavy Doba Karla IV. 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 

 

    

Foto z výstavy Doba Karla IV.  kamenné repliky bust z triforia chrámu Svatého Víta 

zapůjčené Střední kamenosochařskou školou v Hořicích v Podkrkonoší 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 
 

 
 

Foto z výstavy Doba Karla IV. – práce dětí ZUŠ Neratovice 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 
 

 
 

Foto z výstavy Doba Karla IV. 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 
 

 
 

Foto z výstavy Doba Karla IV. 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 

 

 
 

Foto z výstavy Doba Karla IV. 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 

 

 
 

Foto z výstavy Doba Karla IV. 
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Foto z výstavy Doba Karla IV. 
 

 
 

Foto z vernisáže výstavy Doba Karla IV. 
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Foto z vernisáže výstavy Doba Karla IV. 
 

 
 

Foto z vernisáže výstavy Doba Karla IV. – dětský koutek 
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Ze třinácti uskutečněných výstav je třeba ještě připomenout divácky vděčnou 
dubnovou výstavu olejomaleb Petra Pěnkavy, či zářijovou výstavu neratovických 
fotografů Martina Hvězdy, Jiřího Havlice, Jana Lišky, Oldřicha Limaxe, Patrika 
Šimůnka a Jaroslava Švédy Vábení severu s podtitulem Helgoland, Hiddensee, 
Rujána. Říjen patřil výstavě podvodní fotografie Tachov 2016, opět doprovázené 
projekcí filmů s tématikou potápění a rybolovu, navštěvované studenty a žáky 
neratovických škol. Korycanská výtvarnice Jana Voldřichová prezentovala na 
prosincové výstavě Vyšívané a malované cukroví – výtvarka v kuchyni i křest své 
stejnojmenné knihy vytvořené za jejího vedení dětskými autory. Vernisáž těšící 
se velkému zájmu veřejnosti natáčela i česká televize. 
 

 
 

Pozvánka na výstavu Vyšívané a malované cukroví – výtvarka v kuchyni 
 

Přestože výstavní prostory SD 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 
umělců i odborné veřejnosti o naši výstavní činnost. 
 

6. Kurzy a zázemí uměleckých souborů 

Součástí nabídky Společenského domu je i pořádání hudebních a naučných kursů.  
V roce 2016 výuky kytary 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, 
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na různých přehlídkách, oceňovaný amatérský divadelní soubor I. ND 
(Neratovická divadelní), vedený panem Miroslavem Králem. Své zázemí pro 
zkoušky zde nachází i romští hudebníci.  
 

7. 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.  
  

V roce 2016 navštívilo 28 dětských představení 4500 malých diváků.  
 

8. Taneční soutěže 

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 ALL-4-DANCE vedeným Janem Kvasničkou. 
Devatenáctý ročník soutěže byl rozdělen na tři části. Dne 11. 6. se konala soutěž 
street a show formací + street a break sóla, 19. 6. pak soutěž v latinsko-
amerických a standardních tancích párů, dětí a juniorů. Podzimní část 19. 11.  
byla věnována soutěži v latinsko-amerických a standardních tancích dětí a 
juniorů.  
 

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 SD i k celkové koncepci činnosti SD, se většina 
těchto aktivit odehrává v části bývalého kulturního domu, v sále KD 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 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.  
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10.  Programy a akce Společenského domu v roce 2016  
10.1 Neratovický Salon 2016 

  

Nejvýznamnější akcí Společenského domu Neratovice v roce 2016 byl již 
zmiňovaný zářijový Salon Neratovice 2016, který ve spolupráci s městem proběhl 
10. a 11. září za mimořádného zájmu veřejnosti.  
 

 

 
 

Poutač na akci Neratovický Salon 2016 

 

10.2 Návštěvnost akcí 

Samotné kulturní akce ve Společenském domě navštívilo 26 985. Jedná se o 

4 045 diváků více než v roce 2015 a o necelých pět tisíc proti roku 2014). 
Návštěvnost dospělých představení (9 627 diváků) se zvýšila o necelých tisíc 
(8655 v roce 2015). Návštěvnost městského kina se zvýšila o 2613 diváků proti 
roku 2015 a činila 12658 diváků. Zatímco návštěvnost dětských pořadů narostla 

o 450 diváků (4 700 dětských diváků).   
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10.3 Městské a letní kino 

V roce 2016 bylo stejně jako v roce 2015 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 diváků se v roce 2014 takový program setkal s absolutním nezájmem. 
Osvědčilo se naopak prázdninové promítání v městském kině, které také přispělo 
k výraznému nárůstu diváků proti letům 2013, 2014 a 2015. 

 

 
 

Letní kino SD Neratovice 

 

 

10.4 Václav Hudeček a klasická hudba v roce 2016 

 

V roce 2016 uspořádal Společenský dům 25 koncertů. Dramaturgie se věnovala 
všem uměleckým žánrům, s důrazem především na kvalitu jednotlivých 
vystoupení.  K výročí 17. listopadu vystoupil ve velkém sále SD Václav Hudeček   

v jediném koncertu sezóny s účastí sólistky Freiburské opery v Německu a 

Janáčkovy opery v Brně Janou Walingerovou/Hrochovou (mezzosoprán) a 

cembalistou Martinem Hrochem. Zazněla díla J. S. Bacha, G. F. Händela, G. 

Tartiniho, G. Paisiella a W. A. Mozarta.  
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Plakát na koncert Václava Hudečka 

 

 
 

Foto z koncertu Václava Hudečka k výročí 17. listopadu 
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Trio Martinů prokázalo svou špičkovou kvalitu vánočním vystoupením 
v jazzovém klubu a Štěpán Rak předvedl své mistrovství v květnovém pořadu 
věnovaném výročí Karla IV. 
 

10.5  Věra Špinarová  
 

Velkým zážitkem zůstane v paměti posluchačů i beznadějně vyprodaný koncert 
Věry Špinarové s orchestrem Adama Pavlíka zakončený několika minutovým 
„standing ovations“ (potlesku ve stoje) dojatého obecenstva. Koncert se konal 
krátce po návratu již těžce nemocné zpěvačky z nemocnice 17. března.  
 

 
 

Plakát na koncert Věry Špinarové 

 

10.6 Steve Clark trio  v jazzovém klubu 

 

Milovníky jazzové hudby jistě potěšil koncert amerického hudebníka Steve 

Clarka v triu s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem Vajco Deczim. 

Pro skutečné bluesové nadšence bylo určeno vystoupení mladého belgického 
zpěváka Vincenta Slegerse, jehož hra na kytaru věrně interpretuje původní 
černošské blues z delty Misissippi. Vynikající jazzový koncert předvedl i mladý 
soubor Ostrich Quartet. Tradičním završením jazzové sezony byly opět Swingové 
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vánoce s  Neratovickým bigbandem a jeho hosty, především Vladimírem 
Hronem. 

 

10.7 Folkový žánr 

 

Své místo si v dramaturgii Společenského domu našly i koncerty pro fanoušky 
folku. Konaly se ve všech prostorách Společenského domu.  Spirituál kvintet 

s  úspěchem navázal na své předešlé koncerty ve Velkém sále, skupina Fleret 

v Malém sále, Zdeněk Vřešťál trio v jazzovém klubu či Jaroslav Samson Lenk 

koncertem na nádvoří zámku Lobkovice.  Velkému zájmu se těšil také 
předvánoční koncert Jana Nedvěda s kapelou.  Miroslav Paleček s Ivem  

Jahelkou vystoupili s úspěchem v Malém sále stejně jako herec a  svérázný 
písničkář Jiří Schmitzer.   
 

10.8 Divadelní inscenace 

 

V rámci oslav 700. let od narození Karla IV. uspořádal Společenský dům dvě 
představení výpravného muzikálu s písněmi ze slavného filmu Zdeňka 
Podskalského Noc na Karlštejně.   V neděli 9. května ve velkém sále v podání 
souboru z Vysokého Mýta a v sobotu 18. června na nádvoří zámku Lobkovice 
v podání divadla Karla Čapka z Třešti. Obě představení se setkala s velkým 
zájmem i ohlasem obecenstva.  
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Foto z muzikálu Noc na Karlštejně ve Velkém sále  
 

 

 
 

 Foto z muzikálu Noc na Karlštejně ve Velkém sále 
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Foto z muzikálu Noc na Karlštejně ve Velkém sále 

 

 

Také představení Vivat Carolus Quartus bylo věnováno oslavám Karla IV. S 
Alfrédem Strejčkem v něm barvitě sledujeme Karlovu cestu na císařský trůn.   
Komedie Manželský čtyřúhelník divadla Dany Homolové zaplnila bezezbytku 
Malý divadelní sál, stejně jako pořad Slzy smíchu Stanislava Zindulky.  
 

K  výročí 400 let od úmrtí Williama Shakespeara se poslední srpnový den 
uskutečnilo před Společenským domem představení  Jak se vám líbí? v podání 
pražského divadla Esence. 
 

10.9 Zábavné pořady 

 

Na hraně kabaretu a folkového žánru bylo vystoupení Oldřicha Kaisera, který se 
představil, společně s undergroundovou zpěvačkou Dášou Vokatou, v roli 
nadaného instrumentalisty. 
Publikum pobavila i vystoupení Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou či 
Všechnopartička Karla Šípa a Josefa Náhlovského ve vyprodaném velkém sále. 
Populární formát talkshow zastupoval pořad Jakuba Koháka se zpěvákem 
Davidem Krausem.  
Tradiční Dětský karneval opět zaplnil velký sál bývalého kulturního domu. 
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Foto z Velkého dětského karnevalu 
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10.10 Besedy  
 

Z množství besed připravených Společenským domem a občanskými spolky je 
třeba připomenout besedu Karel IV. vladař a stavitel za účasti paní PhD. Evy 

Doležalové z Historického ústavu Akademie věd, editorkou třicetidílného seriálu 
Lidových novin o Karlu IV., pana Petra Hory/Hořejše, autora Toulek českou 

historií,   a pana profesora PhD. Jana Sokola. Pořad moderoval pan Olin Kadlec. 

Beseda byla součástí výstavy Doba Karla IV. – Vstup do jiného prostoru a času. 
 

10.11 Dětské pořady 

 

Z velkého počtu dětských a školních pořadů je třeba připomenout především 
pořad Svátek tance se skupinou Roxton a sólisty baletu Národního divadla. Již 
zmiňovanou tradiční Divadelní pouť dětem, představení Oslí kůže neratovického 
amatérského divadla I. ND nebo vystoupení liberecké skupiny Mistrál navozující 
atmosféru cirkusových šapitó. Tradičním hostem Společenského domu byl i 
populární mim Michal Nesvadba.  Divadlo Loudadlo, stálý host studia Kamarád 
v ČT, připravilo pro nejmenší diváky návštěvu oblíbených kamarádů  Jů a Hele 
v revue Veselá pouť.  Dárkem města nejmenším divákům bylo představení 
Vánoční betlém Liduščina divadla spojené s mikulášskou nadílkou. 
 

 

Mgr. Ivan Fried  
ředitel SD Neratovice 
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11. Podrobná specifikace jednotlivých okruhů činnosti 
Společenského domu 

 

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 4 běhy  

 hudební kurzy – hra na kytaru 

 literární pořady – besedy s autory 

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 
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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 All-4-Dance 

 

 

11.5 Akce ve veřejném prostoru 

do této kategorie jsou zařazeny 

 

 akce města pořádané Společenským domem 

 Divadelní pouť 

 Akce u poutního místa MILUJI 

 Salon Neratovice 2016 

 Svatobarborský jarmark 
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11.6 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.) 

 

 

11.7 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 

12. Závěrečné shrnutí roku 2016 

 

Typ produkcí specifikace množství  periodicita 

Koncerty Hudební koncerty 
v sálech či klubu 

25 

 

 

Divadelní 
představení 

Představení ve 
velkém či 
divadelním sále 

20  

Dětská 
představení a akce 

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

28  

Pořady pro 
seniory 

Promítání filmů 
v městském kině 

25 2-3. měsíčně 

Mimo prázdnin  
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Výstavy Výstavní síň ve 
foyeru a 1. patře 
SD  

13 Měsíční obměna, 
1xzámek 
Lobkovice 

Kurzy tance Studenti + dospělí 4 běhy  Taneční sezóna 

Zkoušky souborů 1.ND,DS Přestupní 
stanice,Bigband 
Neratovice 

Cca 100 Každý soubor 
max. 1 krát  týdně 

Ostatní vzdělávací 
kurzy 

Hudební Kurz kytary Týdenní 

Přednášky, besedy 
a jiné 

Vlastní i hostující 18 1 – 2 krát v měsíci 

 

MĚSTSKÉ KINO SD NERATOVICE 

 

Promítání kina můžeme rozdělit na několik částí: 
 

 hlavní program (2D, 3D, 35 mm) 
 dětská představení 
 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) 
 představení pro důchodce 

 

 

FILMOVÝ KLUB - informace o činnosti za r. 2016 

 

 na základě Stanov AČFK článek VI. bod 1 písm. c a d) 
 

Filmový klub č. 158  v  Neratovicích 

Předseda: Petr Palička 

Kino: Městské digitální kino SD Neratovice 
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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, 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 nabízíme taneční kurzy pro dospělé.   
 

Milan Poříz 
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13. Opravy a udržování ve Společenském domě                                                                                                                                           

 Zavedení tříděného odpadu vedle vrátnice a kiosku kina, 
v  návaznosti na to, ve spolupráci s odborem správy majetku, byly 
umístěny kontejnery na tříděný odpad před vestibul městského 
kina.                 

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

 Iniciace a lokace  výstavby bezbariérového WC 

 Spolupráce na řešení prostorových potřeb MěK   

 Odstranění protékání dešťových svodů ve foyeru SD 

 Vymalování šatních prostor KD po havárii 
 Zřízení nového zázemí pro obsluhu velkého sálu SD  
 Uvolnění prostor v I. patře SD pro potřeby MěK              
 Renovace signálního zabezpečovacího zařízení včetně zabezpečení 

MěK 
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14. Společenský dům a městské kino Neratovice návštěvnost 
2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost SD 2016 

 
Počet diváků 

Děti 4 700 

Dospělí 9 627 

KINO – městské 12 658 

Celkem 26 985 

* Zahrnuty jsou pouze akce Společenského domu bez výstav, vernisáží, 
akce škol apod. 

Druh akce Počet akcí 

Koncerty 25 

Divadelní představení 20 

Plesy a taneční zábavy 18 

Představení pro děti 28 

KINO – městské 291 

Počet filmových titulů 172 

Jiné 40 
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15. Vybrané pořady 2016  

 Manželský čtyřúhelník divadlo  
 Fleret folkový koncert 
 Věra Špinarová s kapelou  
 Slzy smíchu Stanislava Zindulky  
  Všechnopartička s Karlem Šípem 

 Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá 

 Spirituál  kvintet 
 Vivat Carolus Quartus  (Alfréd Strejček a Štěpán Rak) 
 Noc na Karlštejně  (zámek Lobkovice i Společenský dům) 
 Neratovický salon 2016   
 Steve Clark & Walter Fischbacher & Vajco Deczi  
 Jakub Kohák a David Kraus 

 Václav Hudeček s Janou Walingerovou/Hrochovou a Martinem Hrochem  
 Jan Nedvěd  s kapelou 

 Trio Martinů  

 

Nejnavštěvovanější filmy 

 

 Anděl Páně 2 

 Padesátka 

 Teorie tygra 

 Fantastická zvířata a kde je najít 

 Trollové 

 Dítě Bridget Jonesové 

 

Filmový klub  
 

počet představení: 10 

počet diváků 272 

 

filmy FK například: 
 

 Sully zázrak na řece Hudson 

 Zloději zelených koní 
 Božská Florence 

 Kolonie 

 Sedm statečných 
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16. Porovnání počtu akcí za rok 2015 a 2016  
 
 

16.1 Akce 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 
Literární besedy, vědecké 
přednášky a Jiné 

 62 5 – 6 krát v měsíci 

 

16.2 Akce 2016 

 

Typ produkcí specifikace množství  periodicita 
Koncerty Hudební koncerty 

v sálech či klubu 

25 

 

 

Divadelní představení Představení ve velkém či 
divadelním sále 

20  

Dětská představení a akce Velký i malý divadelní sál, 
další prostory (kino…)     

28  

Pořady pro seniory Filmové projekce 26 Každý. měsíc 2 až 3 mimo 
prázdnin 

 

Výstavy Výstavní síň ve foyeru a 1. 
patře SD  

16 Měsíční obměna 

Kurzy tance Pro mládež a pro dospělé 80 párů a 45 párů Každý týden v taneční 
sezoně 

Zkoušky souborů 1. ND, DS Přestupní 
stanice, Bigband 
Neratovice 

Cca 100 Každý soubor maximálně 
1 x týdně 

Ostatní vzdělávací kurzy Hudební, jazykové  Týdenní 
Literární besedy, vědecké 
přednášky a jiné 

 18 2 až 3 x v měsíci 

 



43 

 

17.  Porovnání návštěvnosti rok 2015 a rok 2016 

 

17.1 Společenský dům a městské kino Neratovice 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 

 

 

17.2 Společenský dům a městské kino Neratovice návštěvnost 2016 

 

Dětské (pouze akce SD)       4 700 diváků 

 

Dospělí (pouze akce SD)      9 627 diváků 

 

Městské kino SD                  12 985 diváků 

 

 

 

Celkem                                27 312 diváků 


