
OBECNÍ DŮM 

Slavnostní otevření Obecního domu

ve Starém Kolíně, ulice Za Poštou č.p. 164

4. září 2022



Historie budovy

• V prosinci roku 1923 byla 
tělocvičnou jednotou DTJ Starý 
Kolín zakoupena stodola č.p. 164 
paní Kurkové. Stodola byla 
zbořena a na jejím místě 
postavena budova nová –
tělocvična DTJ. 



Co znamená DTJ?

• Dělnická tělocvičná jednota. 

Vznikla v roce 1897 v Praze 

odštěpením od jednoty Sokol a 

měla blízko k české sociální 

demokracii. DTJ ve Starém Kolíně 

byla založena v roce 1919.
Plátěný odznak z roku 1948  zapůjčila 
paní Marta Čábelková



Cvičenci DTJ před budovou se spolkovým praporem - rok 1928.



Nález předchozí velkoformátové fotografie 
na půdě objektu v průběhu rekonstrukce.



Cvičenky DTJ před budovou Fotografii zapůjčila paní Marta Čábelková



Konec DTJ                                       1948 - 1955 

• V roce 1950 přešla budova DTJ do majetku místního Sokola. 

• Po vynuceném vzniku jednotné tělovýchovy a faktickém zániku 

Sokola ve Starém Kolíně bylo v roce 1955 v budově otevřeno státní 

kino. 

• Kino fungovalo do roku 1995. 



Kino Starý Kolín                          1955 - 1995

• Dne 26. února 1955 bylo v budově bývalé Dělnické tělocvičné jednoty otevřeno nové státní 
kino. 

• V kině se promítalo zpravidla třikrát týdně, v neděli dopoledne také pro děti a mládež.

• V kině se konaly členské schůze a školení místních spolků, besedy s lékaři, přednášky, školení 
řidičů.

• Personál v kině: vedoucí kina – Karel Moravec, promítač – Luděk Rytina, pokladní – Marie Stará, 
uvaděčka a uklízečka – Marie Zmátlová.

• 1. ledna 1995 byla činnost místního kina ukončena. Návštěvnost byla velice nízká (průměrně 
17 diváků). 

• Promítací stroje byly zakonzervovány a odvezeny do Kolína a budova byla dále využívána 
pouze jako skladiště.



• Protože se nepodařilo objevit žádné fotografie z provozu kina, 

tak si můžete prohlédnout alespoň střípky z promítacího 

materiálu. Třeba si na některé vzpomenete. 



Filmové výstřižky zachránil bývalý 
promítač, pan Luděk Rytina 
Poskytl nám je jeho syn. 

















„Kino“ v roce 2014



„Kino“ v roce 2014 - skladiště



„Kino“ v roce 2014 - skladiště



Blýská se na lepší časy…                 2018 - 2022

• Obecní zastupitelstvo hned po volbách v roce 2018 začalo 

s plánem rekonstrukce objektu bývalého kina. Projektovou 

dokumentaci zpracovala firma drawING Projekt s.r.o. z Kolína.



Mezitím…                                       
• Skladiště bylo postupně 

vyklizeno, a tak se v prosinci 

2018 mohla v „kině“ konat první 

veřejná akce po mnoha letech.

• Byla jí výstava Starokolínského 

okrašlovacího spolku s názvem 

„Jak se žilo za první republiky“. 

• Další výstavy se konaly v 

prosinci 2019 a červnu 2021.



Výstava „Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“ v červnu 2021.



Zahájení rekonstrukce                           2021 - 2022

• V červnu 2021 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášení veřejné 

zakázky „Rekonstrukce objektu Za Poštou č.p. 164 ve Starém 

Kolíně“

• V červenci 2021 byla z pěti nabídek vybrána jako finančně 

nejvýhodnější nabídka firmy Kurštejn stavební a obchodní firma 

s.r.o., Jezbořice, která rekonstrukci provedla. 

• Rekonstrukce probíhala od září 2021 do července 2022.



Přístavek, který byl
zbořen a nahrazen
novostavbou.



Rekonstrukce 2021 - 2022



Rekonstrukce 2021 - 2022



Rekonstrukce sálu



Rekonstrukce 2021 - 2022



Po odstranění vyzdívek se 
objevila původní okna 
z doby DTJ.

Ta byla nahrazena 
novými, ale vzhledově 
podobnými okny.



Rekonstrukce 2021 - 2022



Rekonstrukce
střechy



Rekonstrukce 
2021 - 2022



Odhlučnění sálu



Zateplení, nová fasáda
a vstupní dveře



Výtah do podatelny OÚ

• V rámci rekonstrukce byl 

v budově OÚ zřízen výtah 

pro starší, hendikepované 

občany a kočárky.



Finalizace sálu
a instalace techniky



Rekonstrukce 
2021 - 2022



Montáž nápisu



4. září 2022



VÍTEJTE V

KINĚOBECNÍM DOMĚ



Program

4. září 2022

13:00 zahájení

14:00 pohádka pro děti DIVADÉLKO KŮZLE

16:00 showdechová kapela LAZY BRASS

18:00 promítání filmu SRDCE NA DLANI

soutěž O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ vyhlášení po pohádce


