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Rozhovor s kandidátkou do PS P ČR Gabrielou HUBÁ ČKOVOU 
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Kampaň před podzimními volbami do Poslanecké sn ěmovny je v plném proudu, 
s čím předstupujete p řed voli če? Co jim jako kandidátka KS ČM nabízíte? 
Budu pokračovat v plnění volebních slibů, samozřejmě v souladu s naším volebním 
programem. Vždy jsem se snažila pomoc nejen radou, ale i vlastním jednáním. Jak 
moc se mi to dařilo, musí ohodnotit voliči. 
 
Vzhledem k tomu, že nejste v politice žádným nová čkem, ve sn ěmovn ě trávíte již 
druhé volební období, ob čany ur čitě zajímá, co se vám poda řilo prosadit. Čím se 
můžete pochlubit? 
Těžko říci, který zákon byl nejdůležitější, ale potěšilo mě navýšení stipendií, které 
prošlo na náš návrh. Snížili jsme DPH na odborné časopisy a publikace, zrušili jsme 
zdanění výsluh policistům. Podpořili jsme zvýšení platů v sociální sféře.   
 
Které zm ěny p řijaté v tomto volebním období, pokud jde o školství , považujete 
za největší chybu? 
Zrušení §16 a změny ve školském zákoně, které se týkají tzv. inkluze. Naprosto se 
rozbourala fungující koncepce speciálního školství.  
 
I když je práce ve sn ěmovn ě především o celostátní politice, da řilo se vám 
prosazovat také zájmy obyvatel Ústeckého kraje, za který kandidujete? Troufám 
si říci, že právě kontakt na úřady a ministerstva, které mám díky svojí pozici 
poslankyně, mi velmi pomohl, při řešení problémů, které jsem pomáhala řešit. Vlastně 
se nejvíce jednalo o rady v oblasti školství a s tím spojené profese. Pouze velkým a 
neustálým tlakem na MZ se nám s kolegou Mackovíkem podařilo zachovat ve stávající 
kvalitě LSZZ. 
 
 
S jakými problémy se na vás vaši spoluob čané obracejí nyní? Co je pot řeba 
v kraji řešit p ředevším? 
Samozřejmě se to nejvíce týká školství. Podařilo se mi zařadit malotřídní školu na 
seznam fakultních škol. Pomohla jsem s vytvořením základní školy s alternativní 
výukou. Snažíme se vyřešit problémy způsobené v oblasti logopedických škol a nyní 
jednáme o úpravě školského zákona v oblasti povinného přijímání dvouletých děti do 
školky. 
Ale aby nebylo školství mnoho, hlídáme plány nakládání s lithiem, které považujeme 
za bohatství ČR. 
 
Předkládáte jim n ějaké návrhy řešení těchto problém ů? 
Samozřejmě že se je snažíme řešit nejdříve na úrovni obce nebo kraje, ale mnohé 
jsme vyřešili až po intervenci na dotčeném ministerstvu.  
 
Jste také stínovou ministryní KS ČM pro resort školství. Jsou platy, kv ůli nimž 
hrozí u čitelé stávkou, skute čně tím nejv ětším problémem tohoto resortu?  Jsou 
velkým problémem, ale obávám se, že nikoliv jediným. Navýšení platů učitelů 
probíhalo vždy stejně: čísla obrovská, ale realita úplně jiná. Buď jste zůstala na svém 
platu, nebo dostala minimum navíc. A platy nejen pedagogických pracovníků jsou 
stále ještě hluboko pod průměrem evropských států Učitelé by určitě měli mít vyšší 
platy. Pravomoci by měl mít samozřejmě ředitel, aby navyšoval peníze dobrým a 
úspěšným a měl by mít k dispozici finance takové, aby ocenil jejich práci. 
KSČM ve svém volebním programu mluví o nutnosti stabil izace školství. Jakými 
cestami toho lze podle vás dosáhnout?  Abyste mohla nějakým způsobem růst a jít 
dál, potřebujete mít určitou stabilitu. Pokud se něco mění co půl roku nebo co rok, 
stabilitu ztratíte a pak ne vše jde dopředu tak, jak by si člověk přál. A to je přesně 
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případ školství. Neskutečným způsobem narostla byrokracie. Každý si vysvětluje 
postupy výuky po svém, neexistuje koncepce vyučování s uspokojivým výstupem. 
Takže ať se to líbí nebo ne, je nutné sjednotit výuku, nazvěme to třeba osnovy. 
Přiznejme si, že některé věci se opravdu žáci musí prostě naučit a ne jen vědět jak je 
vygooglovat. Nechme učitele učit ne úřadovat. Přestaňme ničit to co je funkční a 
nevymýšlejme nesmysly. 
České školství potřebuje jednotnost, potřebuje řád. 
 
Jak by podle vašich p ředstav m ělo české školství fungovat? Jaké zm ěny je 
pot řeba provést, aby nedocházelo ke snižování kvality v zdělávání? 
Těch změn bude potřeba udělat hodně s vidinou toho, ze změny pocítíme až za 
dlouho. Marně přemýšlím, co pozitivního přineslo rozvolnění obsahu výuky. Zda se 
někde osvědčilo zrušení jednotných učebnic, komu přineslo co užitečného 
mnohonásobné zvětšení administrativy. 
Děti mají svá práva a vytratilo se nám slovo povinnost. 
 
Co byste cht ěla vzkázat voli čům?  
Aby se dívali kolem sebe a uvědomili si co je špatně, co jim vadí a co je trápí. Aby 
nerezignovali a opravdu se rozhodli jít k volbám. Každý hlas má smysl. Aby volili 
srdcem! 
 

 

Zajišt ění úkol ů k volební kampani – volby do PS P ČR v roce 2017 v okrese 

Ústí nad Labem 

 

Cílem volební kampan ě v okrese Ústí nad Labem je zabezpečit kontaktní volební 
kampaň v obcích a městě Ústí nad Labem, formou volební štafety po okrese spojenou 
s vylepením plakátů a rozdávání volebních materiálů a setkání se spoluobčany. Dále 
zajištění volebního stánku KSČM, kde se budou střídat všichni kandidáti do PS PČR z 
okresu Ústí nad Labem / rozdávání volebních materiálů, propagačních předmětů 
KSČM a diskuse s občany. V termínu od 9.10. 2017 do 12.10. 2017. 

Zajištění účasti našich kandidátů do PS PČR na Krajském volebním mítinku dne 
13.10. 2017 od 14,00 hodin do 17,00 hodin na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem 
včetně propagace tohoto mítinku mezi spoluobčany v okrese Ústí nad Labem. 

 

Volební štafeta po okrese Ústí nad Labem: 

• dvoukolová volební štafeta v obcích a obvodech s využitím radiovozu, 
vylepením plakátů, rozdáváním volebních materiálů, propagačních předmětů a 
prezentací kandidátů do PS PČR 

• v obvodech a městě Ústí nad Labem kontaktní kampaň kandidátů do PS mezi 
lidmi na ulicích a prostranstvích ve městě s podporou členů OVŠ a mladých 
členů KSČM. 
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Program volební štafety v obcích okresu Ústí nad La bem: 

Den                                                       čas                                    obec 

25. září 2017                                       15,30                                 Chuderov 
2.října 2017                                                                                    Mirkov 
                                                                                                       Lipová 
                                                                                                        Velké Chvojno 
                                                                                                        Libouchec 
                                                                                                        Tisá 
                                                                                                        Petrovice 
                                                     
26.září 2017                                         15,30                                  Povrly 
3.října 2017                                                                                      Roztoky 
                                                                                                         Ryjice 
                                                                                                        Dolní Zálezly 
27.září 2017                                          15,30                                 Stebno, Chvalov 
3.října 2017                                                                                     Dubice 
                                                                                                         Suchá 
                                                                                                         Řehlovice 
                                                                                                         Stadice 
4.října 2017                                           15,30                                  Kr. Březno 
                                                                                                         Neštěmice     
                                                                                                         Mojžíř 
                                                                                                         Střekov 
 
 
29. září 2017                                          15,30                                 Chabařovice 
5. října 2017                                                                                     Přestanov 
                                                                                                          Chlumec 
                                                                                                          Telnice 
 
6. října 2017                                           15,30                                  Velké Březno 
                                                                                                          Malé Březno 
                                                                                                          Zubrnice 
                                                                                                          Homole, Lhota 
                                                                                                          Malečov, Rýdeč 
                                                                                                          Proboštov 
9. října                                                    15,30                                  Severní Terasa, 
                                                                                                          Dobětice 
10. října 2017                                         15,30                                  Brná, Sebuzín 
                                                                                                          Církvice 
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Zajišt ění akce:  označit magnetkama osobní automobil, přidělaný rozhlas, spot, který 
bude vyroben centrálně pouštět, popřípadě mluvené slovo. 

Zabezpečit do auta 1 až dva kandidáty a mladé členy strany z řad dobrovolníků. 

- projet obcí, vylepit plakáty, zastavit na frekventovaném místě rozdávat volební 

materiály, noviny, upomínkové předměty. 

 

 

 

 Volby budou zhruba za měsíc. Jděte k volbám. Proč?  
Představte si situaci, že česká ústava nezná dolní hranici volební účasti. To 
znamená, že teoreticky stačí, když jde k volbám jeden jediný občan. Hodí 
lístek do urny a tahle strana dostane 100 % hlasů a 200 mandátů v 
Poslanecké sněmovně. Řeknete mi, že to není možné? Ten, kdo nevolí, ve 
skutečnosti volí, ale neví o tom. Politika není volba mezi dobrým a ještě 
lepším. Politika je volba mezi špatným a ještě horším. „Počítejte s tím, že 
když nepůjdete k volbám, tak se může stát, že budou zvoleny ty strany nebo 
ta hnutí, jež byste vy sami v životě nikdy nevolili. Chcete-li tomu zabránit, 
volte si, koho chcete, ale proboha vás prosím, volte. Protože v den voleb je 
každý občan suverén a volby jsou svátek demokracie. A ten, kdo se vzdává 
své suverenity, pak může sedět v hospodě u piva nebo doma u televizorů, 
strašně nadávat na to, jak volby dopadly, a ve skutečnosti by měl nadávat 
sám na sebe.  

Miloš Zeman, prezident republiky. 
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Úkoly OV KS ČM a ZO KSČM (SSK) 

na říjen 2017. 

 

 
I.  Na úrovni OV KS ČM: 

• zajistit průběh volební kampaně do PS PČR dle stanovených úkolů 
• zahájit přípravu VČS ZO KSČM/SSK/ a okresní konference KSČM 
• projednat závěry a úkoly vyšších stranických orgánů do podmínek OV KSČM 

 
II. Ve výborech ZO KS ČM a SSK:  

• projednat a zabezpečit úkoly k volbám do PS PČR  
• projednat stav členské základny v jednotlivých ZO KSČM a SSK 
• zahájit přípravu konání VČS ZO KSČM a SSK 

 
III. Na členských sch ůzích ZO KSČM a SSK:  

• projednat zabezpečení úkolů k volbám do PS PČR 
• projednat stav členské základny v jednotlivých ZO KSČM a SSK, přijímání do 

KSČM v roce 2017 
• zahájit přípravu jednání VČS ZO KSČM a SSK 

IV. Ekonomické úkoly:  
• pokračovat ve výběru členských příspěvků, příspěvků na činnost KSČM 
• projednat stav vyhodnocení rozpočtu ZO KSČM a SSK za rok 2017 
• zahájit přípravu rozpočtu ZO KSČM a SSK na rok 2018 

V. Významná výro čí: 
1.9. 1939                       začátek II. Světové války 
8.9. 1943                       poprava J. Fučíka 
29. - 30.9. 1938             podepsání Mnichovské dohody 
 
VI. Akce na říjen 2017 :  
2. října 2017  od 15,00 hodin    porada předsedů ZO KSČM, SSK      zasedačka č.16 
5. října 2017 od 15,00 hodin     zasedání VV OV KSČM                    kancelář předsedy 
OV 
13. října 2017 od 14,00 hodin   krajský volební mítink do PS PČR Lidické náměstí Ústí 
n.L. 
20.- 21.říjen    Volby do PS PČR 
26.října 2017 od 15,00 hodin   zasedání VV OV KSČM                      kancelář 
předsedy OV 
26.října 2017 od 16,00 hodin   zasedání pléna OV KSČM                   zasedačka č. 16 
 
VII. Akce na listopad:  
6.listopadu 2017 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM, SSK    zasedačka č.16 
16. listopadu 2017 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM                zasedačka č.16 
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      Životní výročí ZO KSČM 
                         v měsíci říjen 2017 

Marie Dobešová 13.ZO 84 

Miroslava Zelenková 13.ZO 90 

 

 
 

Věra 
Prošková 17.ZO 87 

Blanka Kramárová 19.ZO 86 

Viktor Malinkovíč 19.ZO 65 
Edita 
Kozlová 2.ZO 77 

Malvína Nováková 24.ZO 95 

Miroslav Bartoň 24.ZO 58 

Anna Hodačová 24.ZO 91 
Vít 
Benetka 24.ZO 38 

Věra Kunertová 3. ZO 90 

Věra Szalayová 30.ZO 81 
Karel 
Březina 31.ZO 58 

 

František Wiener 42.ZO 74 
Alena 
Kžířová 43.ZO 71 
Jana 
Englová 44.ZO 70 
Jiřina 
Filipcová 44.ZO 90 

František Matuška 44.ZO 65 

Dagmar Vacková 44.ZO 80 
Jiří 
Charvát 50.ZO 77 

Marcela Konzalová 52.ZO 64 

Marie Bartošová 7. ZO 89 

     OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje 
       všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody 
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