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Poslední otevření stavby Spolkového domu ve Slavonicích,  
na jarmareční sobotu 21. září 2013 v čase 10 – 15 hodin. 
 
Přestavba bývalého slavonického kina se naposledy, ve stavebním 
ruchu, otevře veřejnosti. Dokončení stavby se kvapem blíží a další 
prohlídka, v listopadu, už bude spojena se slavnostním otevřením 
Spolkového domu. 
 
 „Po dobu přestavby Spolkového domu, která byla započata před 15 ti měsíci 
v červnu 2012, jsme na stavbě uspořádali čtyři dny otevřených dveří. Stavbou prošly 
stovky návštěvníků. Tímto představujeme náš záměr co, jak a proč děláme. 
Návštěvníkům můžeme svou práci ukázat a v osobním rozhovoru blíže vysvětlit,  
diskutovat naše plány. Samozřejmě chceme i sdílet radost z práce, z toho jak se dům  
probouzí k novému životu.“ vysvětlila důvody zpřístupňování stavby ředitelka 
Slavonické renesanční, o.p.s. Olga Žampová. „Nebylo to vždy jednoduché, na 
loňském otevření v září byla stavba v takovém technickém stavu – sondy kolem 
hradební zdi, jeřáb nad hlavami návštěvníků, obnažené zdi a starý krov objektu, že 
nebylo možné na staveniště jen tak vpustit davy. Jsme proto velice rádi a vážíme si 
toho, že nám firma Podzimek v záměru stavbu zpřístupňovat, vždy vyšla vstříc a 
pomohla nám tyto akce zajistit.“ dodává Žampová. 
 
  „Rozsah a náročnost stavebního řešení vychází z podmínek přestavby, 
z technických, technologických, památkových a dalších nároků. Jedná se o rekonstrukci 
domu ze 30-tých let minulého století, v přísným podmínkách městské památkové rezervace. 
Dům bude fungovat v nízkoenergetickém režimu, bude zde sál pro 100 návštěvníků, 
kanceláře, zázemí pro návštěvníky.“ vysvětlil jeden z dvojice autorů projektu, architekt 
Štěpán Valouch (architektonická kancelář „Opočenský Valouch architekti“ – www.ov-a.cz ). 
 „Stavba skrývá mnohé jedinečnosti – je zateplena zevnitř, betonový monolit tvoří krov 
střechy a v závěsu nese stropy nižších podlaží. Vytápění kombinuje plyn, dřevo, dřevěné 
peletky a je využita i rekuperace vzduchu (využití odpadního tepla z větrání). Okna a dveře 
jsou zasklena izolačním trojsklem ve speciálních dřevěných profilových rámech, vnitřní 
obložení v sále je navrženo tak, aby tvořilo akustickou clonu, elektrické vybavení domu 
splňuje nároky energetické třídy A++, atp. „ dodává výčet technických detailů stavbyvedoucí 
firmy Podzimek, Ing. Michal Rys. (www.podzimek.cz )  
 
 Výsledkem rozsáhlé přestavby bude čistý, moderní a útulný Spolkový dům, který 
bude denně otevřen široké veřejnosti - především pro vzdělávací a osvětové, dále pro 
kulturní a společenské programy, sociální služby, služby šetrné turistiky. Fungovat zde bude 
environmentální středisko, Rodičovské a Návštěvnické centrum, internetová kavárna, 
knihovna / badatelna. Dům sám o sobě bude atrakcí, při prohlídce se návštěvníci sami, nebo 
s průvodcem, seznámí s expozicí o jeho historii, o průběhu přestavby, o systémech jeho 
fungování. 
 

Slavnostní otevření Spolkového se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2013 
odpoledne, o tom Vás ještě budeme informovat.  
 
Podrobnosti na www.zdrojslavonice.cz/spolkovy_dum 
https://www.facebook.com/pages/Spolkový-dům-Slavonice 
 
 
Kontakt: Slavonická renesanční, o.p.s. mobil 602 571 087,  
mail: info@zdrojslavonice.cz  
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