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Naše volební sdružení není žádným nováčkem, naši kandi-
dáti mají za sebou léta práce pro město na různých pozi-
cích. Ať se již jedná o práci v zastupitelstvu, v radě, přímo  
ve vedení města nebo ve výborech zastupitelstva a komi-
sích rady. Máme za sebou úspěšné přípravy projektů a jejich 
realizaci, které jsou ve městě vidět. Máme zkušenosti,  
známe procesy stanovené zákonem o obcích, umíme  
projekty úspěšně zakončit. Naši zástupci se podíleli na sni-
žování palčivého zadlužení města. Propojujeme mnoho  
profesí a mezi kandidáty naleznete mnoho úspěšných žen, 
které se chtějí podílet na realizaci našich nových projektů.
Všichni vnímáme, že svět se dynamicky mění, je mnohem 
těžší zabezpečit rodinu, postavit dům nebo najít jiné bydle-
ní. Stejně to vidíme i v Kolíně. Proto chceme situaci změnit 
nebo co nejlépe se na změnu připravit.   
Co nás baví? Nestát mimo dění. Dobrovolně se podílíme  
na drobných každodenních řešeních. Připravili jsme nové 
vize, které s vaší podporou chceme realizovat. Představuje-
me náš pracovní plán pro nejbližší období, který budeme 
realizovat. 

Z našich dříve realizovaných projektů připomeneme napří-
klad kultivovaný veřejný prostor před městskou poliklini-
kou, dynamické jízdní řády v mobilu, iniciovali jsme staveb-
ní uzávěru na ubytovny, zaváděli jsme dynamické označníky 
autobusových zastávek, informační značky o aktuální kapa-
citě veřejných parkovišť, vytvořili dětskou interiérovou  
hernu Rimava na sídlišti, realizovali rekonstrukce bytových 
domů nebo krásně opravený bytový dům arch. Jindřicha 
Freiwalda v ulici Na Hradbách, investice do centrálního 
městského hřbitova, dětské hřiště pro kolínskou speciální 
školu, připravenou a vypsanou soutěž na novou městskou 
autobusovou dopravu se kterou již po Kolíně cestujete, 
nové autobusové zastávky ve městě Plicní, Zborovská  
a Karlovo náměstí a nastartovali úspěšný rozvoj sociálních 
a návazných služeb města. Podíleli jsme se na spuštění  
projektu chytrého měření vody v rámci městské sítě, díky 
kterému můžeme bezprostředně odhalit havarijní úniky 
cenné pitné vody.
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Zastáváme názor, že město má být občanům při řešení problémů partnerem, 
který nevytváří zbytečné překážky. Máme vize, zkušenost a práce nás baví.  
Nemáme za sebou podivné kauzy jako jiná volební seskupení nebo politické  
strany, a hlavně znáte nás a naši práci. 



Známe řešení!
Jste developer a máte zájem o pozemky v zajímavé kolínské 
lokalitě. Potřebujete se s městem domluvit, abyste mohl  
v budoucnu postavit bytové domy. Dobře. Rádi budeme  
spolupracovat na územním rozvoji. Využijeme stavební  
a občanský zákoník a podpoříme i změnu pozemku v zasta-
vitelnou plochu. Naše zásadní podmínka 25 % bytové  
výstavby bude minimálně po dobu 10 nebo 15 let nájemním 
bydlením za dostupné nájemné. Domluvíme se prostřednic-
tvím smlouvy o územním rozvoji mezi investorem a měs-
tem, kterou projednáme právě tehdy, když záměr investora 
bude definovat takové požadavky na veřejnou dopravní  
a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování  
nových staveb (oprav) realizovat. Podpoříme její projednání 
v zastupitelstvu.

Během těchto let dojde k legislativním změnám, které  
podpoří obecně novou výstavbu. Nové nájemní byty budou 
stavět firmy i obce. Navíc věříme, že za tuto dobu se bude 
konsolidovat mezinárodní situace s pozitivními dopady  
na trhy. Naše rodinka, Tomáš s Janou, dosáhne v budoucnu 
na lepší hypotéku nebo si zajistí bydlení jiným vhodnějším 
způsobem. Důležité je, že měli po tuto dobu možnost najít 
si dočasné nájemní bydlení, měli šanci a získali čas  
a stabilitu. Co získá město? Diferencovanější možnosti  
bydlení v nabídce pro vlastní občany, jistotu. A developer? 
Postaví.
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A to jste ještě nevěděli, že čekací doba na městský byt se 
prodlužuje na roky, žadatelů přibývá a volných bytů je nedo-
statek! Bytová krize nejen v Kolíně a okolí. Co s tím?  
Přinášíme vám příběh mladé rodiny. Mladý manželský pár 
Jana 28 let a Tomáš 32 let s malou Terezkou je normální 
obyčejná kolínská rodinka řešící vlastní bydlení. Původně si 
chtěli v Kolíně koupit byt. V lokalitě Za jízdárnou probíhá 
nová bytová výstavba. Vzniká zde krásných 155 bytových 
jednotek. Naše mladá rodinka si vybrala byt 3+kk o menší 
velikosti 67 m2 bez balkonu i bez terasy situovaný ve dru-
hém podlaží. Cena bytu „pouhých“ 5,6 mil. Kč. Rádi by si 
pořídili i větší byt 4+kk. Plánují, že se během pár let rozros-
tou o dalšího potomka. Větší byt ovšem znamená výrazně 
vyšší cenu a ceny ještě porostou. Celkové příjmy rodiny jsou 
v tuto chvíli 50 000 Kč čistého měsíčně. Na trhu dosáhnou 

na hypotéku ve výši maxima 3,8 až 4,1 mil. Kč (pokud nezís-
kají od banky výjimku) s dobou splatnosti 30 let a měsíční 
splátkou 23 461 Kč! Mimochodem věděli jste, že průměrná 
česká domácnost vydá za splátku hypotéky dokonce 65 % 
svých čistých měsíčních příjmů? Jak vyžít ve třech s polovi-
nou platu a po odečtení našetřených úspor na nové bydlení 
200 000Kč a pomoci od rodičů 300 000 Kč ještě sehnat zbý-
vající 1 mil. Kč? Podobný příběh se v Kolíně odehrává v růz-
ných proměnách a mladí lidé jsou v dnešní době bez  
reálné šance na vlastní nové bydlení. Přitom alternativní 
nájemní bydlení nestačí. Volných nájemních bytů je málo, 
přitom tržní nájmy se ve Středočeském kraji pohybují i nad 
200 Kč/m2 měsíčně. Čím blíže k Praze, tím může být tržní 
nájem vyšší. Nové byty jsou tak často především investicí 
do budoucna a mladí lidé mají smůlu. Je to normální?
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Chcete si pořídit byt, ale banka vám nechce dát na jeho nákup dostatečnou hypotéku? 
Chcete si dlouhodobě pronajmout byt v Kolíně a nabídek je zoufale málo za vysoký nájem?

Podpořte nás, zvládneme to!

Aktuální bytová výstavba v Kolíně



V O L B A  P R O  K O L Í N             w w w . v o l b a p r o k o l i n . c z

4
PŘEDSTAVUJEME NAŠE VOLEBNÍ SDRUŽENÍ  |  SPOJUJEME KOLÍNSKÉ OSOBNOSTI

PhDr. Tomáš Růžička
zastupitel města,  
vedoucí úřadu

Ing. Karel Sova
ekonom

MUDr. Václav Navrátil
emeritní primář dětské 
chirurgie

Jiří Dibelka
technolog výroby

MUDr. Lukáš Wagenknecht
lékař specialista

Mgr. Libuše Kubíčková
středoškolský pedagog

MUDr. Pavel Hoffmann
zástupce ředitele nemocnice

PhDr. Marie Holá
psycholog

MUDr. Petr Volšanský
primář Endoskopického 
centra nemocnice

Mgr. Klára Zubíková
vedoucí odboru

Mgr. Alena Pavelová
středoškolský pedagog

Mgr. Milan Palkovič
středoškolský pedagog

Mgr. Tereza Štěrbová
zdravotní sestra

Ing. Lenka Jehličková, DiS.
středoškolský pedagog,
znalec

Jan Vojtěch Broža
operátor výroby

Ing. Bc. Martin Křídlo
odborný rada

01

05

09

13

02

06

10

14

03

07

11

15

04

08

12

16



K O M U N Á L N Í  V O L B Y   |  2 3 .  –  2 4 .  z á ř í  2 0 2 2

5

Bc. Martina Kohoutová
účetní

MDDr. Zdeňka Brožová
praktická zubní lékařka

Andrea Zápotočná
lektor

JUDr. Monika Čírtková
advokátka

Jan Rus
manažer prodeje

Josef Boxant
operátor výroby

Marian Jankulík
zdravotní laborant

Eva Červeňáková
vedoucí dětské skupiny

Lucie Vondráčková
zdravotní sestra

Miloslav Louman
důchodce

Jan Cemper
chemik a nezávislý 
publicista

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VOLEBNÍ SDRUŽENÍ  |  SPOJUJEME KOLÍNSKÉ OSOBNOSTI

17

21

25

27

18

22

26

19

23

20

24

TUDY KAMPAŇ NEVEDE

Předvolební kampaně nebývají moc hezké, ale ta ko-
línská před volbami do zastupitelstva roku 2018 mi 
utkvěla v paměti. I nyní, po téměř čtyřech letech,  
si vybavuji to překvapení, když jsem listovala sta-
rostovým „deníkem“. Skutečnost, že se v něm ošklivě 
otřel i o svého radničního spolupracovníka, oblíbené-
ho místostarostu Tomáše Růžičku, jen proto, že je  
z jiného politického uskupení, mne zaskočila. Je tohle 
skutečně nutné? To budeme v zájmu většího sousta  
z volebního koláče napadat i své kolegy, s nimiž něko-
lik let pracujeme na rozvoji města? Takhle to v Kolíně 
chceme?

Když mne Volba pro Kolín oslovila se žádostí o účast 
na kandidátce, vzpomněla jsem si na pocit, který jsem 
z toho smutného „starostenského deníčku“ tehdy 
měla. A rozhodla jsem se vyjádřit panu Růžičkovi  
a jeho kolegům z Volby pro Kolín podporu, alespoň 
symbolicky, na posledním místě volebního lístku. 
Protože mu důvěřuji a protože si myslím, že věci lze 
dělat i jinak. Otevřeně, méně konfrontačně, s větším 
respektem k městu, k lidem, ke kolegům i k politic-
kým soupeřům.  

Monika Čírtková
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Vodárnu se zahrádkami a rybníkem Peklo má hodně kolín-
ských generací spojených s dětstvím, dospíváním. Dosud 
opomíjená okrajová část města je výbornou rozvojovou  
lokalitou pro rekreační aktivity nejen obyvatel z přilehlého 
sídliště. Samotný rybník Peklo vznikl teprve kolem roku 
1950–1953 rozšířením malého rybníčku. Je napájen Pekel-
ským potokem, který se vlévá do Labe. Celá lokalita je uni-
kátní pro širokou kolínskou veřejnost. Nedělní procházky, 
rekreační běhání, zahrádkaření, to jsou nejčastější formy 
využití. Znáte historii názvu lokality? Název Peklo získal 
rybník po mlýnu, který je datován do 13. stolení právě pod 
názvem Peklo.
Oblast a rybník se jmenují podle mlýna, který se zde nachá-
zel již v letech 1327 a byl nazýván „Pekelský“ nebo „mlýn  
v Pekle“ nebo také jako „Dolní mlýn“ (Horní mlýn se nachá-
zel výše proti proudu Pekelského potoka směrem ke Štíta-
rům, ale nedochoval se).  V roce 1327 byl mlýn v majetku 
kolínského rychtáře Choclina. V roce 1588 mlýn získalo měs-
to Kolín. Mlýn se dvěma vodními koly byl po třietileté válce 
zpustlý a sešlý. V letech 1633–1637 byl městským písařem  
v Kolíně Viktorin Morávek, syn pekelského mlynáře. Roku 
1675 byl tento mlýn prodán rodině Konvalinkových. Později 
se vlastníci několikrát změnili. Počátkem 20. století byl 
mlýn zrekonstruován a zaveden elektrický pohon. Od roku 
1919 do roku 1924 vlastnila mlýn společnost pekařů. Hned 
vedle mlýna na stejné straně cesty stávalo „pohostinství  
– výletní restaurace“ pro výletníky i kolínskou mládež,  
která se zde chodila rekreovat. Známé bylo nedělní tanco-
vání. Restaurace fungovala do roku 1939. 
V minulém roce jsme zajistili velký úklid celé lokality. Prošli 
a zmapovali nepořádek, několik desítek hnízd odpadu,  
na jehož úklidu se nejvíce podílel zastupitel Tomáš Růžička. 
V minulých letech vytipoval pozemek a inicioval vznik  
prvního grilovacího plácku v Kolíně, který naleznete právě 
na okraji lokality v ulici U Pekla. Grilovací plácek je velmi 
oblíben a pravidelně obsazen. Nechal osadit názvy ulic,  
jednal s vedoucím odboru životního prostředí o vzniku  
Naučné stezky Peklo, probíhají přípravné práce, zastupitel-
stvo schválilo finanční prostředky na přípravné práce. 
Lokalitu vnímáme jako silně rekreační. Tomu bohužel neod-
povídá zanedbaný stav cest, absence běžného mobiliáře, 
pravidelný úklid odpadů i nutná údržba zeleně. To se nám 
nelíbí a chceme to změnit.

Náš plán je prostý, doplníme potřebný mobiliář v podobě 
odpadkových košů, dřevěného posezení, prořežeme zaned-
banou zeleň, náletové dřeviny, doplníme vhodnější výsadbu 
stromů, opravíme cesty a srovnáme terénní nerovnosti, 
vznikne Naučná stezka Peklo. Chceme také jednat s vlastní-
kem dalších pozemků o využití lokality ve prospěch veřej-
nosti. 

NECHCEME oblast Peklo zanedbanou, špinavou a plnou  
odpadků. To už známe.

CHCEME  

• přírodní mobiliář
• stylové posezení, příjemná pauza na procházce,
 herní prvky pro děti 
• opravit cesty přírodním materiálem, neklopýtat,  
 nebořit se v dírách plných bláta
• naučnou přírodní stezku lokality, sdílet historii, 
 paměť
• údržbu dřevin, nikoliv náhodnou těžbu
• prořez náletových dřevin, o které se stále nikdo 
 nestará, ačkoliv na to poukazujeme
• novou vhodnou výsadbu stromů
• čistou odpočinkovou zónu se zachováním tolik 
 oblíbených zahrádek
• spolupráci s dalšími vlastníky pozemků 
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Mimo běžné provozní záležitosti města vám představujeme 
náš pracovní plán v podobě priorit, které chceme v letech 
2022–2026 s vaší podporou realizovat.

BYDLENÍ
• Zajistíme další dostupné nájemní bydlení pro mladé rodiny. Kolín potřebuje  
 nové byty. Na trhu se objevují byty ke koupi, cenově jsou pro většinu občanů  
 nedostupné. Víme, jak zajistit další možnost nájemního bydlení. Více v samo- 
 statném článku.

LEPŠÍ KOLÍN – PRÁCE PRO VÁS NÁS BAVÍ
• Upravíme lokalitu kolem rybníka Peklo k využití pro veřejnost. Doplníme mobiliář, koše, lavičky, další venkovní grily,  
 venkovské posezení, upravíme cesty a zeleň, uklidíme odpadky. Lokalitu Peklo využíváme všichni k procházkám, rekreač- 
 nímu běhu, venčení pejsků, jízdě na kole. K Zálabí patří Borky k sídlišti Peklo. Oboje potřebuje péči.
• Podporujeme charitativní obchůdky, kdy část výtěžku půjde na podporu kolínských pacientů.
• Podpoříme studentské aktivity a malé festivaly. Podporujeme kolínský sport, kulturu. 
• Rozšíříme další veřejné grilovací plácky.
• Otevřeme útulek pro zatoulané kočičky podobně, jako funguje pro pejsky kolínský Alíkov.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Rozmístíme po městě ptačí budky, aby drobní pěvci z města nevymizeli, neboť to mají ve městech s hnízděním mnohem  
 složitější. Chceme vrátit dlouhověké stromy do intravilánu města.
• Třídíme odpad, zaměříme se na rozšíření možnosti třídění papíru. Sběrné dvory zůstávají naší prioritou. 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
• Prioritou musí zůstat opravy místních komunikací a chodníků. Pokračujeme na sídlišti, čeká nás např. Na Magistrále,  
 Kremličkova. Dále Královská cesta a Zálabí... Chceme pokračovat i v připojených městských částech.
• Bývalý průtah nabízí propustnost místních komunikací v úseku od kruháku k nádraží po křižovatku Žižkova-Jaselská-Lege- 
 rova. Studie byla připravena a představena již v roce 2018. V okamžiku předání komunikace do majetku města z vlastnictví  
 Ředitelství silnic a dálnic, po dokončení oprav mostků, budeme pokračovat v realizaci.  
• Parkovací dům na Starokolínské. Aktuálně probíhá projektová příprava. Úpravy parkovacích míst a jejich rozšíření.
• Městská autobusová doprava je pro nás prioritou v majetku města.

PAMÁTKY
• Otevřeme diskuzi na téma „Patří kolínská synagoga a rabínský dům na Seznam světového dědictví – UNESCO?“ Chceme  
 znát váš názor.
• Pokračujeme v opravách kolínského zámku.

FINANCE
• Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města s péčí řádného hospodáře. Nebudeme zadlužovat město žádným úvěrem.
• Otevřeme diskuzi ke snížení daně z nemovitosti (více v samostatném článku). Váš názor nás totiž zajímá.

BEZPEČNOST
• Oprava a rozšíření nočního osvětlení Komenského parku (bezpečný park). 
• Reorganizace okrskářů městské policie. Doba přináší nové výzvy, na které musí umět městská policie reagovat.

ŠKOLSTVÍ
• Podporujeme rozšíření kapacity kolínských mateřských a základních škol.
• Investice do ZUŠ Františka Kmocha. Základní umělecká škola má za sebou výborné výsledky. Její úspěchy ji vrátíme  
 v podobě nových investic do interiéru a vybavení.

PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM
• Budeme podporovat živnostníky a podnikatele, chceme otevřít dotační titul na spoluúčast pro stavební úpravy provozoven  
 (obnova výkladců, štítů) z rozpočtu města.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
• Navýšíme finanční podporu sociálním a návazný službám (péče o seniory a nemocné), podpoříme paliativní péči (hospicová 
 péče v domácím prostředí).
• Podpoříme začínající zubní ordinace. 
• Budeme spolupracovat s kolínskou nemocnicí pro zajištění dostatečného množství lékařského a zdravotního personálu.



PLATÍTE DAŇ Z NEMOVITOSTI?

V letošním roce pociťujeme rostoucí inflaci, rostou ceny po-
travin, energií, zvyšují se výdaje rodinných rozpočtů, klesají 
úspory na účtech, mění se i obsah našich nákupů, šetříme, 
otáčíme každou korunu, hledáme slevy. Paradoxně nám  
zůstala jistota, složenka z finančního úřadu přijde jako  
každý rok včas, splatnost daně z nemovitosti v květnu  
zůstává stejná. Tady neušetříme. 
Od června 2011 platí v našem městě koeficient daně z ne-
movitosti „2“ (Koeficienty jsou číselnou hodnotou, kterou 
se násobí dílčí základ daně. V tomto případě násobíme 2x.), 
přitom před rokem 2011 byl koeficient „1“. Co to vlastně  
pro nás znamená? Koeficient 2 = V roce 2010 město Kolín 
získalo na dani z nemovitosti cca 18,5 mil. Kč. Po zvýšení 
koeficientu očekávalo výběr kolem 30 mil. Kč. Za posledních 
10 let došlo dokonce i ke zvýšení výběru. Kolín se rozrůstá 
jak v soukromém sektoru, tak na straně prosperujících fi-
rem. Za rok 2021 město získalo díky této dani již 44,2 mil. Kč 
do vlastního rozpočtu. 
Vzpomínáte na důvody zvýšení daně z nemovitosti v roce 
2011?  Pro ilustraci portál kolin.cz tehdy napsal „Koeficient 
je podle vedení města nutno zvýšit i kvůli tomu, že si chce 
vzít od Ministerstva financí návratnou bezúročnou půjčku 
37,4 miliony korun, to však po městě požaduje, aby i ono 
provedlo opatření ke zvýšení svých příjmů.“ Jednalo se  
o půjčku stran vyrovnání jiných závazků města v době,  
kdy město bylo extrémně zadlužené (dluh v roce 2010 pře-
sahoval částku 1 miliardy Kč). Dluh se průběžně podařilo 
snížit a jeho aktuální výše činí již jen zlomek původního 
dluhu cca 220 mil. Kč.

Jak jsou na tom jiná velká města ve Středočeském kraji? 
Benešov koeficient daně z nemovitosti 2 (16 tis. obyv.),  
Beroun 1 (20 tis. obyv.), Kladno 1 (67 tis. obyv.), Kutná Hora 2 
(20 tis. obyv.), Mělník 1 (19,5 tis. obyv.), Mladá Boleslav 3  
(42 tis. obyv.), Nymburk 2 (14,7 tis. obyv.), Příbram 2 (31,6 tis. 
obyv.), Rakovník 1 (15 tis. obyv.). Z přehledu je zřejmé, že  
o plošném trendu zvyšování daně z nemovitosti nemluvíme.  
Chceme v novém zastupitelstvu po podzimních volbách 
otevřít téma snížení výše koeficientu daně z nemovitosti. 
Čeká nás složité období, snížení stávajícího koeficientu  
pomůže i našim rodinným rozpočtům. Oproti roku 2011 se 
situace změnila, město se v podstatě oddlužilo, a naopak 
občané díky mezinárodní situaci, cenám energií, potravin, 
mají výrazně hlouběji do vlastní kapsy. Podpořte nás ve vol-
bách do zastupitelstva a my téma v novém zastupitelstvu 
otevřeme!  Váš názor nás zajímá.

KRAJSKÁ OBLASTNÍ NEMOCNICE 
JE I KOLÍNSKÁ
Pro poskytování zdravotní péče v Kolíně je, stejně jako pro 
celé naše zdravotnictví a jeho pacienty, zásadní dostatek 
kvalitního zdravotnického personálu. Získat jej a udržet je 
na všech úrovních stále větší problém. Není to jen otázka 
peněz, ale i pracovního prostředí, možnosti seberealizace  
a co může být miskou na vahách pro uchazeče o práci  
v Kolíně, je nabídka ubytování. V prvním období k tomu  
může výrazně přispět startovací nájemní bydlení. To kolín-
ská nemocnice, ve které pracují stovky lékařů a sester 
vlastními silami zajistit nemůže. Bez větší pomoci města  
a jeho bytové politiky se do budoucna v Kolíně neobejde. 
Ubytovna v rámci Vzdělávacího centra nemocnice pro získá-
vání a stabilizaci zdravotníků nestačí. Spojme proto v zájmu 
kolínských občanů síly k rozšíření nabídky nájemního bydle-
ní a cenově dostupných bytů pro mladé lékaře, sestry a dal-
ší pracovníky. Je to stejně důležité jak pro nemocnici, tak  
i pro získávání mladých praktických lékařů, praktických  
lékařů pro děti a dorost, či stomatologů. Hledáme řešení, 
na kterých se chceme podílet. Bez lékařů, sestřiček a další-
ho personálu se jak v nemocnici, tak v ambulantní sféře 
nikdo z nás jako potenciální pacient neobejde. 

Podporu si z našeho pohledu, kromě mnoha dalších potřeb-
ných oblastí zaslouží i preventivní programy pro zdraví  
a na druhé straně i podpora paliativní péče, která je důleži-
tým současným tématem. 

ZVEME KOLÍNSKOU VEŘEJNOST NA PŘEDNÁŠKY O HISTORII MĚSTA POD ŠIRÝM NEBEM

ROK 2010 / 18,5 mil. Kč

18 500 000

44 255 618

DAŇ Z NEMOVITOSTI VE MĚSTĚ KOLÍN
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ROK 2021 / 44,2 mil. Kč

SYNAGOGA • 2. ZÁŘÍ V 15:30 HODIN
Přednáší Mgr. Klára Zubíková
Sraz před synagogou
Co říkají židovské nápisy, jak vypadá mobiliář synagogy, 
jak probíhají bohoslužby, jaké svátky jsou v rámci židov-
ské kultury nejzásadnější a kdy se slaví?

VODÁRNA • 8. ZÁŘÍ V 15:30 HODIN
Přednáší Mgr. Klára Zubíková
Přednáška se uskuteční před Vodárnou
Jak probíhala její stavba, kolik peněz stála a kdo další se 
na jejím vzniku a stavbě podílel?

facebook.com/volbaprokolin

ŘEŠÍME PROBLÉMY LIDÍ V KOLÍNĚ


