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OV KSČM Ústí nad Labem                                                 ÚNOR 2017                    

www.usti-kscm.cz      ov.usti@kscm.cz           ovkscm.ul@quick.cz 

  

 

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ÚNOR 

Únor bílý - pole sílí. 
Únorová voda - pro pole škoda. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 

 

Vážená soudružko, 
          

srdečně Tě zvu na slavnostní posezení u příležitosti 
Mezinárodního dne žen, které se bude konat v úterý 7. března 2017 od 14 

hodin v zasedací místnosti na OV KSČM. 
S pozdravem 

 
Pavel Vodseďálek 

předseda OV KSČM Ústí n/L 

 

 

Prosím o zavolání, zda se oslavy zú častníš na číslo 737 559 484 s. Vlková 
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Čekají nás nemalé úkoly v roce 2017 v souvislosti s volbami 
do PS PČR na podzim 2017 

V měsíci říjnu až prosinci 2017 proběhly v naší okresní organizaci 
„nominační“ členské schůze, které se zabývaly přípravou kandidátní listiny 
za náš okres do PS PČR a úkoly, které nás čekají v souvislosti s volbami 
do PS PČR. 

Dne 7. Ledna 2017 od 9,00 hodin v restauraci Domu kultury v Ústí nad 
Labem se konala okresní „nominační“ konference, která zhodnotila naši 
práci za rok 2016, a stanovila úkoly na rok 2017 pro naši okresní 
organizaci.  

Nejdůležitějším bodem jednání byla volba kandidátů do PS PČR pro 
krajskou „nominační“ konferenci, která se koná dne 18. 2. 2017. Za náš 
okres byli delegováni Květa Čelišová, Pavel Vodseďálek, Zdeněk Kuba, 
Martin Trnovec a Jarka Šamsová. 

Proběhla volba lídra naší kandidátky za okres pro krajskou kandidátku. 
Aklamací byla zvolena stávající poslankyně parlamentu ČR Gabriela 
Hubáčková . V tajných volbách bylo určeno pořadí na dalších místech a to 
takto: 

2. František Minárik, 3. Jan Jane ček, 4. Miloslav Buldra , 

náhradníkem byl zvolen Viktor Malinkovič. 

V současné době se připravuje zabezpečení volební kampaně do PS 
PČR po obsahové a organizační stránce. Nutné začít také v ZO KSČM a 
stranických skupinách zabezpečit obsazení volebních komisí v našem 
okrese. 

Veškeré materiály pro volební kampaň budou zabezpečeny a projednány 
na zasedáních našeho okresního výboru KSČM a seznámíme s nimi ZO 
KSČM a stranické skupiny v okrese, bez jejichž podpory se neobejdeme. 

Čekají nás nelehké úkoly, ale věřím, že spojíme všechny naše síly pro co 
nejlepší výsledek voleb do PS PČR v naší okresní i krajské organizaci 
KSČM, abychom obhájili post poslankyně Gabrieli Hubáčkové v naší 
okresní organizaci. 

Pavel Vodseďálek 
předseda OV KSČM v Ústí nad Labem 
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Lídr kandidátky do PS P ČR za okres Ústí nad Labem  

Gabriela Hubá čková 

 
 

 

Životopis  
* 28. 01. 1975 
 
Studium a vzd ělání: 

• 1981 – 1989 - ZŠ, sportovní zaměření 
• 1989 – 1993 - SPgŠ Ústí nad Labem 
• 1993 – 1996 - Studium UJEP, 1. stupeň se speciální pedagogikou 
• Studium Sociální pedagogiky na UJEP v Ústí nad Labem 

Přehled o zam ěstnání a praxi: 

• 2002 - Zdravotnické kurzy (děti ve věku 5 – 13 let) 
• 2003 – 2004 - Učitelka ,Studentská 297, Neštěmice, ÚL 
• 2004 - 2005 - Učitelka, Studentská 297, Ústí nad Labem 
• 2005 - 2006 - Obchodní zástupce firmy ENTERTRADE s.r.o. (propagační 

agentura, reklamní zakázky, výroba turistických a mapových průvodců) 
• 2006 – 2008 - Učitelka, Jitřní 277, Ústí nad Labem 

Současné funkce: 
 
Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslankyně  
 
2013 - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - členka  
2014 - Podvýbor pro regionální školství - členka  
2014 - Podvýbor pro kulturu - členka  
2014 - Podvýbor pro cestovní ruch - členka  
2013 - Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - členka 
2013 - Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - členka 

• Krajská koordinátorka Levicových klubů žen 
• Místopředsedkyně republikové rady LKŽ 

Zájmy: 
• Rodina, sport, turistika, cestování, hudba, knihy. 

 
Jazykové znalosti: 

• RJ – aktivní znalost slovem i písmem 
• NJ – základní pasivní znalost 

Kontakty: 

• Asistent: Monika Matějů 
• Kancelář: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 

Tel.: +420 257 172 162 
Fax: +420 257 173 733 
E-mail: hubackovag@psp.cz 

• Kancelář 2: Dobětická 2332, 400 69 Ústí nad Labem  
tel.: +420 474 720 437 
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Koalice návrh ům KSČM nepřeje 

Koalice nechce dát prostor k projednání návrh ů z dílny opozice. 
Úterý ve sn ěmovn ě to op ět prokázalo. Poslanci KS ČM se marn ě 
snažili p řesvědčit kolegy o tom, aby se jejich p ředlohy k projednání.  

Místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Soňa Marková žádala, aby už 
konečně přišla na program automatická valorizace plateb za státní 
pojištěnce, kterých je u nás šest milionů. »Je jedním z mála účinných 
nástrojů, jak zabezpečit předvídatelnost příjmů a zároveň stabilizace 
systému zdravotnictví jako veřejné služby. A zároveň jak lze zajistit 
kvalitní potřebnou zdravotní péči pro všechny pacienty, která je u nás 
garantovaná Ústavou,« uvedla Marková. 

Neuspěl předseda kontrolního výboru Vladimír Koní ček, který chtěl, aby 
se už konečně projednávaly dva body, jeden je z pera KSČM, druhý 
z Jihočeského kraje, a týkají se zdanění peněžních darů státu církvím. 
Pohořela i členka sociálního výboru Marta Semelová  s žádostí, aby 
sněmovna už konečně začala projednávat normu o náhradním výživném, 
kdy by stát vyplácel peníze matkám samoživitelkám či otcům 
samoživitelům, jejichž bývalí partneři neplatí alimenty, a následně by je na 
dlužnících vymáhal. »To bylo jednou z významných priorit současné 
vlády,« připomněla. Zatím vláda mlčí, tuto pomoc samoživitelkám podle 
Semelové odmítá. Ve sněmovně ovšem leží už tři čtvrtě roku návrh 
KSČM, který náhradní výživné řeší. Neuspěl ani místopředseda ústavně 
právního výboru Stanislav Grospi č, který opakovaně žádal, aby poslanci 
projednali návrh ústavního zákona o referendu o vypovězení 
Severoatlantické smlouvy ČR z pera KSČM. Většina poslanců také 
odmítla požadavek místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filip  na pevné 
zařazení zákona o registru smluv, který projednával ve vráceném druhém 
čtení ústavně právní výbor. Snaha koalice je jednoznačná – nepřeje si, 
aby se jmenované návrhy do konce volebního období projednaly. 

(ku, jad)  (převzatu z HaNo) 

Poznámka: 

Klasická taktika systémových stran a hnutí: 
zabránit projednání návrhů jediné levicové opozice. Potom různí 
antikomunisté můžou snadno tvrdit, že KSČM v PS nic nedělá. Co taky 
může s tak malou menšinou? 
Občané, přemýšlejte hlavou a choďte k volbám! 

(pisatel66) 
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Úkoly OV KS ČM, ZO KSČM a stranických skupin v okrese Ústí nad 
Labem únor 2017  

 

1) Na úrovni OV KS ČM: 
• Projednat závěry okresní a krajské „nominační“ konference 

KSČM, seznámení s kandidáty do PS PČR 
• Zpracovat POZ zajištění volební kampaně do PS PČR 

2) Na úrovni ZO KS ČM, stranických skupin: 
• Seznámit se s úkoly, které byly přijaty na nominačních 

konferencích OV, KV KSČM 
• Začít zpracovávat návrhy do okrskových komisí pro radnice 

v okrese Ústí nad Labem 
• Seznámit se s materiály k ekonomice, které byly schváleny ve 

VV a plénu OV KSČM na rok 2017  
• Začít pracovat na volební kampani pro volby do PS PČR 

3) Na úrovni členských sch ůzí ZO KSČM a stranických skupin: 
• Seznámit se s materiály k ekonomice, které byly přijaty 

vyššími stranickými orgány 
• Projednat stav členské základny k 31. 12. 2017 a přijmout 

vlastní opatření ke zlepšení práce s členy KSČM a 
sympatizanty 

• Zpracovat obsazení okrskových volebních komisí v okrese 
z našich řad 

4) Ekonomické úkoly: 
• Zabezpečit výběr členských příspěvků od našich členů za 1Q 

a 2Q. roku 2017  
• Zabezpečit seznámení s přijatými dokumenty k ekonomice na 

základě přijetí nového zákona o politických stranách 
5) Akce OV KS ČM za únor 2017:  

• 6. února 2017 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a 
vedoucích SSK zasedačka č. 16 OV                                                                 

• 16. února 2017 v 15,00 hodin 16. zasedání VV OV KSČM         
                                    kancelář předsedy OV 

• 18. února 2017 v 9,00 hodin krajská nominační konference 
KSČM                 Dům kultury ÚL 
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Životní výročí ZO KSČM v měsíci únor 2017 
 
 

     
 

       Ladislav Kozáček 13.ZO 72 
 Květoslava 

Majrichová 17.ZO 77 
 Jiřina Hermanová 17.ZO 85 
 

Květoslava 
Machačová 19.ZO 82  

 

 

 Karel Horký 19.ZO 66 
 Marek Šutič 24.ZO 43 
 Marie Jarešová 28.ZO 76 
 Zdeněk Kozlík 3.ZO 50 
 Adolf Weber 31.ZO 78 
 Jaroslav Nedbal 34.ZO 96 
 Marie Nedbalová 34.ZO 94 
 Josef Lukáč 34.ZO 82 
 Jarmila Tajflová 35.ZO 84 
 Antonín Hilgar 36.ZO 82 
 Josef Drha 36.ZO 82 
 Josef Šlapák 42.ZO 65 
 Anežka Čmelíková 42.ZO 92 
 Jaroslava Šamsová 42.ZO 66 
 Věra Miltnerová 44.ZO 88 
 Karin Ederová 52.ZO 72 
 Jiří Capljuk 51.ZO 62 
 Jan Kuchyňka 52.ZO 72 
  

 
 

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

Letní dětský tábor pro děti od 6 do 16 let 

 

 

 

                           

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

termín 1. 7 – 14. 7. 2017 

 

cena poukazu:  4.400,-Kč 

 

vyzvednout přihlášku na tábor je možno na 

OV KSČM u s. Vlkové telefon 475 211 197 

                                           777 001 769 

 
 

 



 

TIP PRO SENIORY
SLOVENSKO 

TRENČ
Termín: 20. 5. 

Místo pobytu  
 

Lázeňské m ěstečko Tren
nejnavšt ěvovan ějším lázním na Slovensku. Leží v malebném a tichém údolí, 
obklopeném listnatými a jehli
Trenčína. 
V Trenčianských Teplicích se využívá celke
vody. První písemná zmínka o t
konce 13. století. Prameny mají stejné chemické slo žení a liší se jen 
teplotou vody, která je od 37,7 do 40 oC. Práv
přímé použití na venkovní koupele bez ochlazování nebo p
se specializují na lé čbu a prevenci onemocn
souvisejících nervových onemocn
 

Hotel SLOVAKIA***
 
 

 

 

 

 

Cena zahrnuje  
6x plnou penzi, 6x ubytování ve dvoul
v hotelu Krym – pokoj superior nebo standard, dopravu, 12 procedur,  vstupní 
lékařskou prohlídku, 1x denn
bazénu Grand v hotelu Krym (cca 5
hotelového krytého bazénu (není minerální voda) a d o fitness centra, delegáta 
po celou dobu pobytu, pojišt

  

doprava zajišt ěna autobus

Další informace  a p řihlášky: 

Jana Vlková      Ústí nad Labem

TIP PRO SENIORY 
SLOVENSKO – TERMÁLNÍ LÁZN Ě

 
TRENČIANSKÉ TEPLICE

Termín: 20. 5. – 27. 5. 2017 cena 8 990,
+ pojišt ění  

 
čko Tren čianské Teplice pat ří k nejstarším a 

ějším lázním na Slovensku. Leží v malebném a tichém údolí, 
obklopeném listnatými a jehli čnatými lesy Strážovské vrchoviny, 6 km od 

ianských Teplicích se využívá celke m pět pramen ů př
vody. První písemná zmínka o t ěchto termálních pramenech pochází z 
konce 13. století. Prameny mají stejné chemické slo žení a liší se jen 
teplotou vody, která je od 37,7 do 40 oC. Práv ě teplota vody umož

na venkovní koupele bez ochlazování nebo p řihř
čbu a prevenci onemocn ění pohybového aparátu, 

souvisejících nervových onemocn ění a dále na nemoci z povolání.

Hotel SLOVAKIA***  

 
6x plnou penzi, 6x ubytování ve dvoul ůžkovém pokoji v hotelu Slovakia, pop

pokoj superior nebo standard, dopravu, 12 procedur,  vstupní 
skou prohlídku, 1x denn ě hodinový vstup do venkovního termálního 

bazénu Grand v hotelu Krym (cca 5 0 m od hotelu Slovakia), volný vstup do 
hotelového krytého bazénu (není minerální voda) a d o fitness centra, delegáta 
po celou dobu pobytu, pojišt ění CK proti úpadku  

na autobus em z Ústí nad Labem tam i zp ět 

řihlášky:  

Jana Vlková      Ústí nad Labem   777 001 769, 737 559 484
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TERMÁLNÍ LÁZN Ě 2017 

IANSKÉ TEPLICE  
27. 5. 2017 cena 8 990, - Kč 

ří k nejstarším a 
jším lázním na Slovensku. Leží v malebném a tichém údolí, 

natými lesy Strážovské vrchoviny, 6 km od 

ů přírodní lé čivé 
chto termálních pramenech pochází z 

konce 13. století. Prameny mají stejné chemické slo žení a liší se jen 
 teplota vody umož ňuje její 

na venkovní koupele bez ochlazování nebo p řihřívání. Lázn ě 
ní pohybového aparátu, 

ní a dále na nemoci z povolání.  

žkovém pokoji v hotelu Slovakia, pop ř. 
pokoj superior nebo standard, dopravu, 12 procedur,  vstupní 

 hodinový vstup do venkovního termálního 
0 m od hotelu Slovakia), volný vstup do 

hotelového krytého bazénu (není minerální voda) a d o fitness centra, delegáta 

484 


