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Pracovníci SD Neratovice v roce 2017 

     
 

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 9/8 

 

Tláskalová Tereza vrátná 1 odborné 1/12  

Poříz Milan vedoucí kina 1 

úplné střední 
odborné 9/11 

 

Prchlíková Miluše uklízečka 1 základní 2/12  

Procházková Jana uklízečka 1 odborné 2/12  

Svoboda Petr vedoucí HS 1 vyšší odborné 9/11  

Šeda Vojtěch produkční 1 

úplné střední 
odborné 8/7 

 

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

Soukupová Jaroslava vrátná 0,5 

úplné střední 
odborné 1/12 

 

Celkem   9,1      

 

  



5 

 

1. Společenský dům Neratovice a městské kino v roce 2017 

 

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 2017 byl vyrovnaný 
rozpočet. 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 jedna let svého trvání získal významnou pozici v 
kulturním a společenském životě Neratovic i přilehlého okolí.  Ve spolupráci 
s městem produkuje i významné akce ve veřejném prostoru, jako jsou narozeniny 
Františka Palackého, tradiční Salon či adventní koncerty. 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 
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organizacemi a manažery, za všechny jmenujme Pražské arcibiskupství, Správu 
Pražského hradu, Muzeum hl. m. Prahy, Městské muzeum i Kulturní dům 
Čelákovice, Galerii Zdeňka Sklenáře, či galerií G4 Cheb, Divadlo Járy Cimrmana 
atd. 
   
Ve Společenském domě Neratovice hostují v posledních pěti letech pravidelně i 
zahraniční umělci, především z USA a Velké Británie, v žánrech blues a jazzu 
v rámci česko-slovenského projektu Jazz pro regiony. Vystupují zde 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. 
 

 

 
Foto: Filmový ples 
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V našem programu 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.  
 

Zájmu občanů se těší i celoroční taneční kurzy, nejen pro studenty ale i pro 
dospělé občany. 
 

 
Foto: Taneční kurzy  
 

 

3. Akce ve veřejném prostoru  
 

Společenský dům se od počátku své existence věnuje i akcím ve veřejném 
prostoru. Ve spolupráci s městem navázal Společenský dům na akce oslav města 
(1997 a 2007) každoroční zářijovou akcí Salon Neratovice 2017, pořádanou ve 
dnech 8. až 10. 9. na náměstí Republiky jako oslava 60. let od založení města. 
Rekordní návštěvu občanů zaznamenal především koncert Ewy Farné 
překonávající koncert Petera Nagyho z předcházejícího Salonu.  
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Foto: Eva Farna na Neratovickém Salonu 2017 

 

Společenský dům je i pořadatelem dalších akcí ve veřejném prostoru.  Tradiční 
divadelní poutě se konaly postupně na náměstí Republiky, na břehu Labe 
v Lobkovicích i u skulptury Miluji na kopci za Mánesovou ulicí. Devatenáctý 
ročník divadelní pouti, se opětovně zaměřil na nejmenší diváky s rodiči. 
Divadelní pouť dětem se již od roku 2008 pořádá v květnu před Společenským 
domem. 
 

 
Foto: Divadelní Pouť dětem 2017 

 

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

 

Společenský dům participoval i na pořádání Salonu tradičního jazzu, v červnu 
2016, zajištěním koncertu Junior bandu ZUŠ před Společenským domem. 
 

 

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. 
 

 
Foto: Vzpomínka na K. H. Máchu u Miluji 
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Společenský dům se podílel i na zajištění IV. ročníku festivalu regionálních 
rockových kapel Letní společná koupel 2017. 
 

 
Foto : Letní společená koupel 

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. Ke konci srpna se za 
velkého zájmu diváků uskutečnilo představení Fantom Simon  na motivy díla 
Oskara Wilda v provedení pražského divadla Esence. Na lobkovickém zámku se 
uskutečnily i dvě výstavy převzaté v omezeném rozsahu z výstav ve společenském 
domě. Jednalo se o výstavu kreseb akad. arch. Miroslava Bochňáka a fotografie 
Wratislava Židlického. 
 

 
Foto: Fantom Simon 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. V roce 2017 se ve Společenském domě Neratovice 
uskutečnilo 12 výstav. Dvě z nich putovaly, v redukované podobě, i do výstavní 
síně lobkovického zámku. 
 
 

Mezi nejzajímavější expozice se zařadila únorová výstava Pohádkový svět 
Miroslava Bochňáka. Snové kresby a obrazy akademického sochaře doplnily i 
architektonické vizualizace. 
 

 
Obraz z výstavy Pohádkový svět  
 

Průřezem své umělecké tvorby se v dubnu představil Rostislav Osička, celebrita i 
legenda českého sportu, ale také citlivý malíř nejen boxu, své sportovní disciplíny, 
ale i tance a krajiny. 
 



12 

 

 
Obraz z výstavy Rosti Osičky 

 

Mezi očekávané výstavy patří i částečně prázdninová expozice ozvěn z 39. ročníku 
mezinárodního festivalu potápěčské fotografie PAF Tachov. Výstava Svět ticha 
byla opět doplněna besedami a promítáním dokumentárních filmů pro školní 
mládež. 
 

Surrealistické obrazy, v I. patře Společenského domu, připomněly krátkou a 
tragickou životní pouť neratovického malíře Václava Špačka. 
 

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější výstavou se stala expozice k šedesátému 
výročí založení města. Výstava Naše město – Neratovice ve fotografii mapovala 
historii i současnost Neratovic v rozmezí let 1957 až 2017. Výstava vznikla za 
podpory města a Státního oblastního archivu Mělník. Výstavu připravil Ivan Fried 
ve spolupráci s fotografy Martinem Hvězdou a Jiřím Pecháčkem s využitím 
archivních fotografií z oblastního archivu Mělník a fotografií Miroslava Hucka, 
jehož kniha Oživené město Neratovice zachytila Neratovice 1996  v souboru pěti 
profesionálních fotografů.  
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Pozvánka na výstavu NAŠE MĚSTO                                         Foto z výstavy NAŠE MĚSTO  
 

   

Foto z výstavy NAŠE MĚSTO                                                    Foto z výstavy NAŠE MĚSTO 

 

  
Foto z výstavy NAŠE MĚSTO                                                     Foto z výstavy NAŠE MĚSTO 

 

Zvýšený zájem návštěvníků společenského domu přitahovala i výstava mapující 
soutěž v běhu do schodů Neratovická 201 ve fotografii.  
 

Je třeba ještě zmínit výstavu obrazů ředitele ZUŠ Neratovice Jaroslava 
Zikmundovského Krajiny (kombinované techniky) a vánoční výstavu ilustrací 
Radky Rilven Hrotkové ke knížce Blanky Fallon Salmonové Co mi vyprávěla duha 
v I. patře Společenského domu.  
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Pozvánka na výstavu Co mi vyprávěla duha 

 

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 instituce. Stále nás překvapuje 
nelíčený zájem umělců i veřejnosti o naši výstavní činnost. 
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6. Kurzy a zázemí uměleckých souborů 

Součástí nabídky Společenského domu je i pořádání hudebních a naučných kurzů.  
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, 
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.  
 

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 2017 navštívilo 32 dětských představení 3730 malých diváků.  

 
Billboard na Divadelní pouť 
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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. 
Dvacátý ročník soutěže byl rozdělen na jarní a podzimní část. Dne 7. května se 
konala soutěž v latinsko-amerických a standardních tancích dětí, juniorů a 
dospělých.  10. června soutěž ve street a show formací + street a break sóla. 
Podzimní část 20. ročníku soutěže, která se uskutečnila 28. října, byla věnována 
soutěži v latinsko-amerických a standardních tancích dětí a juniorů.  
 

 
Foto:  teneční soutěže O cenu města Neratovice 

 

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 



17 

 

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.  
 

10. Programy a akce Společenského domu v roce 2017  
10.1  Neratovický Salon 2017 – oslava 60. let od vzniku města 

  
Nejvýznamnější akcí Společenského domu Neratovice byl jako v předchozích 
letech zářijový Salon Neratovice 2017, který ve spolupráci s městem proběhl 8. 
až 10. září za mimořádného zájmu veřejnosti. Salon byl současně oslavou 6O-ti 

let Neratovic jako města. Na akci se aktivně podílela i Spolana a 
neratovická  občanská sdružení. 
 

 
 

N E R A T O V I C E  S L A V Í  60 let !! 
Náměstí Republiky 

8. - 10.září 2017 
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pátek 8.září od 9:00 

DEN BEZPEČÍ   
ukázky práce a techniky IZS a další aktivity z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality 

 

NAŠE MĚSTO – Neratovice ve fotografii  
vernisáž výstavy ve Společenském domě od 18:00 

 

sobota 9.9. od 13:00 

SPORTEM PRO ŽIVOT 

prezentace sportovních a volnočasových klubů, soutěže pro děti i dospělé, vystoupení kapel 
E.L.B.E., VORAS Band, ZOO2, taneční zábava pod širým nebem s duem V. Hrušky a kapelou 

PLUS 

 

neděle 10.9. od 11:00 

DEN SPOLANY / UNIPETROL FUNPARK 

U příležitosti Dne Spolany se v Unipetrol Fun Parku, který bude v parku u kašny doprovázet 
letošní Neratovický Salon, mohou návštěvníci těšit na atrakce pro děti i dospělé, zábavné 

chemické pokusy či soutěže o věcné ceny 
 

NERATOVICKÝ SALON 2017 
Ewa Farna, DASHA & Swingin´Q, R.Horký a KAMELOT, J.Smigmator: Bigband 

stories, Laura a její tygři, Pohřební kapela, K.Kahovec, V.Sodoma a GEORGE and 
BEATOVENS, 

ohňostroj a mnoho dalšího 

 

10.2 Návštěvnost akcí 

Samotné kulturní akce ve Společenském domě navštívilo 23 432 diváků. Jednalo 

se o třetí nejvyšší návštěvnost ve více než dvacetileté historii organizace. Pouze 
v roce 2016 přišlo ještě výrazně více diváků, rekordních 26 985. Návštěvnost 
dospělých představení činila 8113 osob. Návštěvnost městského kina 11 589 

diváků. Návštěvnost dětských školních a víkendových pořadů se snížila proti 

předchozímu roku o necelých tisíc návštěvníků na 3 730 dětí. Souvisí to 
především s enormním nárůstem vlastních školních pořadů ve Společenském 
domě, jejichž návštěvnost naše statistiky nezahrnují, neboť se jedná o formálně 
pronájemní akce.  

10.3  Městské a letní kino 

V roce 2017 bylo stejně jako v roce 2015 a 2016 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 
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nezájmem. Osvědčilo se naopak prázdninové promítání v městském kině, které 
také přispělo k výraznému nárůstu diváků proti letům 2013, 2014 a 2015. 

 

10.4 Cimrmanův záskok a Vražda v salonním  coupé 

 

Rok 2017 úspěšně zahájilo představení neratovického veslařského spolku Záskok 
převzaté z repertoáru divadla Járy Cimrmana. Celý výtěžek vyprodaného 
představení posloužil na pořízení nové lodě. 
 

S velkým diváckým ohlasem se setkalo i prosincové představení veslařského 
spolku Vražda v salonním coupé. 
 

 
Foto:  představení Vražda v salonním kupé 
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10.5   Zoë Schwarz & Blue Commotion  
 

Konec ledna byl ve znamení Zoë Schwarz, britské zpěvačky jdoucí ve stopách 
Janis Joplin a Billie Holiday. Špičkovou britskou bluesovou zpěvačku doprovodilo 
v zaplněném jazzovém klubu trio hudebníků.  
 

Ze zahraničních hostů zaujalo také duo bluesových muzikantů z Los Angeles Bill 
Barret & Brad Lewis 

 

Pro fanoušky jazzu nechyběl ani koncert Laco Dezciho & Celula New York či 
Yvonne Sanchez s brazilským kytarovým virtuózem Pedrem Taglianim.  
 

 
Billboard na koncert Yvone Sanchez 
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10.6 Petra Janů a skupina Amsterdam 

 

Na konci února se ve velkém sále uskutečnil dlouho očekávaný koncert Petry 
Janů s kapelou Amsterdam. 

Lahůdkovou nabídkou byl i koncert Fernanda Saunderse, virtuózního hráče na 
basovou kytaru a dlouholetého vokalistu ve skupině Lou Reeda. 
 

Billboard na Petru Janů 

10.7 Petr Kolář 

 

Začátkem listopadu se Petr Kolář představil ve velkém sále se svou akustickou 
skupinou. 
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Billboard na Petra Koláře 

10.8 Folkový žánr  
Své místo si v dramaturgii Společenského domu opět našly i koncerty pro 
fanoušky folku. Představila se mimo jiné i legendární skupina CaK Vocál, Jaroslav 
Hutka, skupina Nezmaři, Žalman a spol., či Irena Budweiserová.    

 
Pavel Žalman v Neratovicích 

 

10.9 Divadelní inscenace 
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Kromě již zmiňovaných cimrmanovských představení veslařského spolku se 
uskutečnilo devět dalších divadelních produkcí pro dospělé diváky. Z nichž je 
třeba jmenovat především komedii Už zase miluji se Sandrou Pogodovou a 
Michaelou Dolinovou. Své vděčné návštěvníky zaznamenala i Uršula Kluková. 
Náročná představení jako byla dramatizace románu George Orwella 1984/Velký 
bratr Tě sleduje, či mezinárodní taneční divadlo BUENOS AIRES, VYSTUPTE, si své 
diváky bohužel nenašly a byly proto bez náhrady zrušeny. Opět se tak potvrdil 
fakt, že lehčí divadelní žánry spolehlivě zaplňují hlediště. Nezáleží na tom, zda se 

jedná o profesionály či amatéry. Je třeba dodat, že pro finančně náročnější 
profesionální inscenace chybí společenskému domu divadelní sál s odpovídající 
kapacitou.  

 
Fot:  z představení Ušuloviny 

 

10.10 Zábavné pořady a boxerský turnaj 
 

Mezi nejočekávanější zábavné pořady patří bezesporu tradiční Filmový ples 
s návštěvností přesahující 900 osob a s pověstí nedostatkového zboží. V letošním 
roce se k němu přidružil i skromnější, ale stejně kvalitní, Ples města. Zábavným 
pořadem byl i již tradiční běh do 201 schodů, se zázemím v sále kulturního domu. 
Došlo i na juniorský a žákovský turnaj v boxu, pořádaný ve velkém sále u 
příležitosti výstavy Rostislava Osičky.   
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Neratovická 201 ( Běh do schodů ) 

10.11 Besedy 

 

Z mnoha besed připravených Společenským domem a občanskými spolky je 
třeba připomenout besedu Příběh Otýlie Vranské, pojednávající o jednom 
z nejzáhadnějších dosud neobjasněných zločinů v historii prvorepublikové 
kriminalistiky. Není možné nezaznamenat také besedu, v rámci vernisáže výstavy 
Evangelíci na Mělnicku, osvětlující část pohnuté historie věřících tohoto vyznání, 
či besedu Krásy Kokořínska.  Velkého ohlasu se dočkala i beseda s projekcí 
věnovaná adrenalinovým sportům. 
 

 
Pozvánka na přednášku v rámci vernisáže Evangelíci na Neratovicku 
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10.12  Dětské pořady 

 

Z dvaatřiceti dětských a školních pořadů je třeba připomenout především podíl 
Společenského domu na akcích připravených pro děti v rámci neratovického 
salonu v sobotu 9. září.  Dále tradiční Divadelní pouť dětem pořádanou 
tentokráte, za příznivého počasí, v polovině května (v sobotu 13. 5). Nesmíme 
opomenout ani tradici lednového dětského karnevalu v sále kulturního domu. 
Neratovičtí ochotníci ze souboru I. ND, kteří mají dlouhodobě zázemím ve 
Společenském domě, připravili inscenaci podle starofrancouzské legendy Oslí 
kůže, aneb Nebojíš se, princezničko. Jako dar města malým divákům připravil 
společenský dům. Na předvánoční sobotu, výpravnou pohádku Čert a Káča 
vycházející z klasické předlohy Boženy Němcové, v provedení divadla DAP Praha. 
 

 
Foto:  představení Čert a Káča 
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10.13 Koncert pro knihu 

 

Významnou, snad i historickou akcí se v tomto roce stal i Koncert pro knihu 

pořádaný na podporu zbudování Kamenné knihy od sochaře Kurta Gebauera na 
památku Františka Palackého. Vystoupil na něm pěvecký sbor Gymnázia 
Františka Palackého, skupina Roxton, Junior band, kapela Vorasband a 
lobkovická umělkyně Alena Přibylová. Moderátorem večera byl Jan Kvasnička. 
Na tomto benefičním večeru, připraveném Společenským domem ve spolupráci 
s městem, Gymnáziem Františka Palackého, ZUŠ Neratovice, Spolkem Lobkovice 

a Spolkem pro kamennou knihu…se vybralo několik tisíc korun. Především ale 
došlo na vystoupení akademického sochaře Kurta Gebauera, po kterém oznámila 
starostka města Mgr. Lenka Mrzílková, že Kamenná kniha bude realizována na 
břehu Labe v Lobkovicích v roce stoletého výročí naší státnosti.   
 

 

 
    Koncert pro knihu billboard 

 

 

 

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 party – 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 v 1. patře  

 výstavy ve vstupní hale městského kina 

 vernisáže jednotlivých výstav 
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11.4 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 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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12. 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. 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 
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14. Závěrečné shrnutí roku 2017 

 

Typ produkcí specifikace množství  periodicita 

Koncerty Hudební koncerty 
v sálech či klubu 

33 

 

 

Divadelní 
představení 

Představení ve 
velkém či 
divadelním sále 

11  

Dětská 
představení a akce 

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

32  

Pořady pro 
seniory 

Promítání filmů 
v městském kině 

25 2-3. měsíčně 

Mimo prázdnin  
 

Výstavy Výstavní síň ve 
foyeru a 1. patře 
SD  

13 Měsíční obměna, 
1xzámek 
Lobkovice 

Kurzy tance Studenti + dospělí 6 běhů  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 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 
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FILMOVÝ KLUB - informace o činnosti za r. 2017 

 

 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 

 

15. 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. V roce 2017 byly 
pořádány 2 běhy.   
 

Milan Poříz 

vedoucí kina 
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Opravy a udržování ve Společenském domě   

                                                                                                                                         
 Nové záclony a závěsy v městském kině 

 Doplnění výstražných tabulek v celém areálu SD 

 Nové označení únikových východů 

 Na základě požadavku města došlo k navýšení počtu reklamních 
výlepových ploch v Neratovicích, Korycanech, Mlékojedech, Byškovicích a 

Lobkovicích 

 K digitální filmové promítačce byla nainstalována filmová knihovna, čímž 
došlo k technickému zhodnocení a rozšíření stávajícího zařízení. Město 
uhradilo celou částku cca 75 tisíc korun        
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16. Společenský dům a městské kino Neratovice návštěvnost 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost SD 2017 

 
Počet diváků 

Děti 3 730 

Dospělí 8 113 

KINO – městské 11 589 

Celkem 23 432 

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

Druh akce Počet akcí 

Koncerty 33 

Divadelní představení 11 

Plesy a taneční zábavy 13 

Představení pro děti 32 

KINO – městské 313 

Počet filmových titulů 163 

Jiné 37 
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17. Vybrané pořady 2017 z hlediska využití prostor 

 

 Zoe Schwarz band (UK) koncert britské bluesové zpěvačky (jazzklub) 
 

 Filmový ples (všechny prostory společenského domu) 
 

 Petra Janů koncert s kapelou (velký sál) 
 

 Bill Barrett a Brat Lewis) americká legenda foukací harmoniky a Brad Lewis 
(jazzklub) 

 

 Máj s Máchou pásmo z poesie K. H. Máchy  (kopec s kamenným nápisem 
Miluji) 

 

 Dalskabáty (divadlo velký sál)  
 

 Nezmaři folková kapela (malý sál)  
 

 Divadelní pouť dětem (tradiční sobotní divadelní odpoledne před 
společenským domem) 

 

 Cotton wing  jazz PLR (sálek restaurace u Oscara) 
 

 Už zase miluju (Divadelní představení s Michaelou Dolinovou a Lenkou 
Pogodovou v malém sále) 

 

 Junior band Neratovice (koncert před Společenským domem v rámci 
Salonu tradičního jazzu) 

 

 Fantom Simon (Oscar Wilde v dramatizaci Divadla Esence, Nádvoří zámku 
Lobkovice) 

 

 Swingové vánoce (s Vladimírem Hronem, Romanem Vojtkem, Kateřinou 
Jalovcovou a Bigbandem  Neratovice, ve velkém sále) 
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 Dětský karneval (sál kulturního domu) 
 

18. Nejnavštěvovanější filmy 

 

 Bába z ledu 

 Po strništi bos 

 Piráti z Karibiku: SALAZAROVA POMSTA 

 Psí poslání 
 Hurvínek a kouzelné muzeum 

 

19. Filmový  klub  
 

počet představení: 10 

počet diváků 253 

 

filmy FK například: 
 

 Kvarteto 

 Z Paříže do Paříže 

 Smrtihlav 

 Masaryk 

 Zahradnictví: Rodinný přítel 
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20. Porovnání počtu akcí za rok 2016 a 2017  
20.1 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 1 Týdenní 
Literární besedy, vědecké 
přednášky a jiné 

 18 2 až 3 x v měsíci 

 

20.2 Akce 2017 

 

Typ produkcí specifikace množství  periodicita 
Koncerty Hudební koncerty 

v sálech či klubu 

33 

 

 

Divadelní představení Představení ve velkém či 
divadelním sále 

11  

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

32  

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

 

Výstavy Výstavní síň ve foyeru a 1. 
patře SD  

12 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 1 Týdenní 
Literární besedy, vědecké 
přednášky a jiné 

 9 max. 1 x v měsíci 

    

21.  Porovnání návštěvnosti rok 2016 a rok 2017 
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21.1 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 

 

21.2 Společenský dům a městské kino Neratovice návštěvnost 2017 

 

Dětské (pouze akce SD)      3 730 diváků 

 

Dospělí (pouze akce SD)       8 113 diváků 

 

Městské kino SD                   11 589 diváků 

 

 

 

Celkem                                 23 432 diváků 


