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Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 
přeje OV KSČM Ústí nad Labem 
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Zvolení zastupitelé magistrátu, obvodů a obcí 2018 – 2022 
v okrese Ústí nad Labem 

Zastupitelstvo Jméno příjmení Zařazení v zastupitelstvu 

Magistrát 
 

Pavel Vodseďálek Předseda finančního výboru 

Magistrát 
 

Jan Janeček  

Magistrát 
 

Gabriela Hubáčková Předsedkyně kontrolního 
výboru 

ÚMO 
Město střed 

František Minárik Předseda kontrolního výboru 

ÚMO 
Město střed 

Jan Janeček Člen finančního výboru 

ÚMO 
Neštěmice 

Jan Jirkovský Předseda kontrolního výboru 

ÚMO 
Severní Terasa 

Ing. Jaroslava Šamsová Členka rady ÚMO Severní 
Terasa 

ÚMO 
Střekov 

Viktor Malinkovič Předseda kontrolního výboru 

Ryjice Milan Nicek  
Ryjice František Janeček  

Řehlovice JUDr. Miloš Cvrček  
Chabařovice 

 
Libor Verner Místostarosta města 

Chlumec 
 

Milan Louda Člen kontrolního výboru 

Povrly 
 

Radek Farský Člen finančního výboru 

Povrly 
 

Milan Špinka Člen finančního výboru 

Povrly 
 

Petr Kubala Předseda finančního výboru 

Libouchec 
 

Václav Budka  
Libouchec 

 
Václav Tomšík  
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KSČM povede do evropských voleb Kone čná 

Místop ředsedkyn ě ÚV KSČM Kateřina Kone čná bude vedoucí kandidátkou pro 
volby do Evropského parlamentu, které se uskute ční v p říštím roce. Strana do 
nich jde po boku dalších levicových subjekt ů. Sjednocená kandidátka ponese 
název »KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLE ČNĚ«. 

Rozhodli o tom na sobotním 5. zasedání v Praze členové Ústředního výboru KSČM, 
kteří ji upřednostnili před protikandidátem Jaromírem Kohlíčkem v poměru hlasů 59:19. 
V tajném hlasování se pak na další místa kandidátky dostali Andrej Bóna (číslo 2), 
Arťom Korjagin (3), Roman Blaško (4), Lukáš Pařízek (5) a Dagmar Švendová (6). 

KSČM, která je součástí frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice, 
má nyní v Evropském parlamentu tři zástupce – kromě Konečné i Jiřího Maštálku a 
Jaromíra Kohlíčka. Ten v průběhu stávajícího pětiletého funkčního období nahradil 
zesnulého Miloslava Ransdorfa. 

Pojmenovat viníky  

»Současná evropská integrace je nefunkční« uvedla v sobotu Konečná. »EU potřebuje 
zásadní změnu. Nemůže to být uskupení, které řídí bruselští 
byrokraté« připojila. »Evropská unie potřebuje radikální levici, která zajistí, že sociální 
spravedlnost bude vládnout všude v Evropě. Pomůže k pozastavení výdajů na zbrojení, 
zabrání vzniku evropské armády a smlouvám typu CTA a TTIP, které jsou jednoznačně 
nevýhodné. Český občan nesmí být pracovníkem druhé kategorie« vyzvala 
místopředsedkyně ÚV KSČM. 

Dalším důležitým krokem je podle ní pojmenování viníků, a právě proto bude důležité, 
aby měla autentická levice silný hlas. »Musíme označit, kteří politici se zaprodávají 
nadnárodním společnostem a kteří byrokraté škodí občanům. Tak, jak se nám povedlo 
zastavit TTIP a CETA, samozřejmě společně s dalšími politiky a organizacemi, může se 
nám podařit postavit kandidátní listinu a program, který bude novou cestou pro evropské 
občany« uvedla. 

Nenechme to tak!  

Členům pléna představila Konečná dvě verze volebního programu, přičemž ta dlouhá 
je určena dovnitř strany pro její členy a kandidáty. Kratší pak přináší bodové priority, 
přičemž ústředním heslem je »NENECHME TO TAK«. 

»Nenechme to tak, protože chceme referendum pro setrvání České republiky v EU. 
Není to téma, které bychom si vymysleli, protože je moderní. My ho prosazujeme 
dlouhodobě - a obecně platí, že chceme, aby občanů mohli rozhodovat o zásadních 
věcech v referendu« řekla Konečná a dále pokračovala přesně v duchu ústředního 
hesla. »Nenechme to tak, protože současná evropská byrokracie není akceptovatelná. 
Nenechme to tak, protože 17 miliard eur z rozpočtu se ročně ztrácelo v kapsách pár 
vyvolených směrem ke zbrojím korporacím. Chceme revizi smluv, bez té se dále 
nepohneme« konstatovala vedoucí kandidátka a dodala: »Nenechme to tak, protože se 
nechceme nechat školit od kolegů ze západu, jak bychom to tady měli dělat. Nenechme 
to tak, protože nám jde o to, aby se 10 milionům lidí v České republice žilo dobře«. 
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Čtyři priority  

Čtyřmi základními prioritami jsou »rovnost«, »bezpečnost«, »demokracie a 
transparentnost« a »soběstačnost«. Na kandidátce nechybějí nestraníci, stejně jako 
zástupci dalších levicových stran či hnutí – Ne základnám, KSČ či Strany 
demokratického socialismu. Tento fakt se odráží i v samotném názvu společné 
kandidátky. »Naší tendencí není se izolovat, ale otevřít tak, abychom ve výsledku byli 
jedinou levicovou hybnou silou, která bude spojovat a integrovat, a ne se někde 
schovávat a hrát si jen to své. Čím více stran bude na palubě, tím lépe se nám může 
povést zajistit náš volební výsledek. Jde o to, že to není sociální demokracie, která se 
tváří jako levicová strana, ale ve skutečnosti je KSČM jedinou levicovou alternativou, 
která se dokáže programově v některých bodech protínat se svými partnery. Název 
KSČM v první linii zůstává, navíc ovšem chceme oslovit co nejširší veřejnost« dodala 
Konečná a neopomněla poděkovat Jiřímu Maštálkovi, který již v příštím roce kandidovat 
nehodlá, za více než čtyři roky společné práce v Evropském parlamentu. 

Projdou i další sankce?  

O volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční koncem května roku 2019, 
hovořil ve svém projevu na sobotním zasedání i předseda ÚV KSČM Vojtěch 
Filip. »Připomínám, že v květnu příštího roku půjde o to, jaké bude postavení nejen 
KSČM, ale také frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice 
v Evropském parlamentu. Stále hrozí, že při malé síle této frakce budou prosazovány tu 
sankce proti Maďarsku, tu proti České republice nebo Slovensku, a tak je potřeba 
upozorňovat občany, že nelze ignorovat sílu Evropského parlamentu a že je třeba 
k volbám jít a hlasovat pro skutečné národní síly, tedy pro KSČM a její spojence« řekl 
Filip. »Příští složení Evropského parlamentu bude mít zásadní vliv na to, jak se bude žít 
v České republice, protože když prošly jedny sankce, mohou být také sankce 
další« dodal předseda ÚV KSČM, jehož celý sobotní projev přinášíme v příloze Naše 
pravda. 

V diskusi k plánované kampani pro volby do EP na 5. zasedání vystoupili mj. Karel 
Klimša, Karel Kvit, Jaromír Kohlíček, Martin Juroška, Marta Semelová, Jaromír Petelík, 
Josef Šenfeld, Josef Bohatec, Martin Říha a řada dalších. 

Zdroj HaNo 
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Kandidátní listina pro volby do Evropského 
parlamentu v roce 2019 

 
KSČM – česká levice společně! 

 
 

1. Ing. Kateřina Konečná 
37 let, poslankyně EP, KSČM, Nový Jičín 

 
2. Andrej Bóna 

23 let, V-Podlahy, copywriter – redaktor, SDS, Brno 
 

3. Ar ťom Korjagin 
30 let, Sociální Družstvo Střecha, člen družstva, provozní baru, KSČM, Praha 

 

4. Roman Blaško 
49 let, výtvarný fotograf, KSČ, Luboměř 

 
5. Ing. Lukáš Pařízek 

35 let, provozně technický specialista, bezpartijní, Litoměřice 
 

6. Dagmar Švendová, BA, LL.M. 
41 let, koordinátorka evropské levicové nadace, KSČM, Břeclav 

 
7. Ing. Zdeněk Štefek 

44 let, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského 
kraje, KSČM, Praha - Zbraslav 

 

8. Ing. Kateřina Ambrožová – Srncová 
36 let, učitelka, KSČM, Zdounky 

 

9. Ing. Petr Pick, PhD. 
36 let, výzkumný pracovník - Výzkumný a zkušební letecký ústav, bezpartijní, Praha 

 
10. JUDr. Lubomír Ledl 

66 let, poradce ústavního činitele, SDS, Praha  
 

11. Anna Vaculíková 
25 let, řidička kamionu - dálková přeprava do zahraničí, KSČM, Jindřichův Hradec 

 

12. Mgr. Ivan Maštálka, LL.M. 
36 let, právník, KSČM, Plzeň 

 

13. Petr Bureš 
41 let, referent zahraničního obchodu, KSČM, Štětí 

 
14. JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D.                                   

39 let, vysokoškolský učitel, KSČM, Plzeň 
 

15. Pavla Švepeš Šlahúnková, BA 
30 let, vedoucí kanceláře europoslankyně, KSČM, Trhové Sviny 
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16. Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D. 
31 let, vedoucí oddělení ÚV KSČM, KSČM, Tišice 

 
 

17. Ing. Jaromír Kohlí ček, CSc. 
65 let, poslanec EP, KSČM, Teplice 

 

18. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
49 let, poslanec PS PČR, KSČM, Trutnov 

 
19. prof. RNDr. Ji ří Hudeček, CSc. 

65 let, profesor Univerzity Karlovy v Praze, biochemik, SDS, Praha 
 

20. Ing. Bc. Eva Badinková 
52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR, KSČM, Holešov 

 

21. Ludvík Šulda, BBA 
39 let, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, KSČM, 
Seloutky 

 
22. Josef Jordán 

46 let, servisní technik, KSČM, Brtnice 
 

23. Ing. Bc. Petr Kubeš 
29 let, skladník, logista výroby, KSČM, Žatec 

 

24. Milan Kraj ča 
35 let, publicista, nyní na rodičovské dovolené, KSČM, Praha 

 
25. Daniel Čapek 

42 let, manažer telekomunikací, KSČM, Nové Město 
 

26. Ing. Petr Havránek 
41 let, manažer, KSČM, Studénka 

 

27. Ing. Květa Matušovská 
34 let, poslankyně PS PČR, KSČM, Svitavy 

 
28. Ing. Jiří Grünbauer  

63 let, ředitel zdravotnického zařízení, KSČ, Příbram 
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc leden 2019. 
 
1. Na úrovni OV KSČM:  
 projednat zhodnocení členských schůzí listopad – prosinec 2018 
 zprávu o inventarizaci majetku OV KSČM k 31. 12. 2018 
 zprávu o hospodaření OV KSČM včetně stanoviska ORK za rok 2018 
 projednat plány práce komisí OV KSČM na rok 2019 
 úkoly související z členských schůzí leden – únor 2019 k celostranické 

konferenci KSČM ke Stanovám KSČM 
 
 
2.  Ve výborech ZO KSČM a SSK: 
 zajištění členských schůzí leden – únor 2019 ke Stanovám KSČM 
 plány práce na rok 2019 a plán hospodaření na rok 2019 

 
 
3.  Na členských schůzích ZO KSČM a SSK: 
 zhodnocení plánu práce za rok 2019, schválení plánů práce na rok 2019 
 zabezpečení projednání úkolů k celostranické konferenci KSČM 
 plán na rok 2019 v ekonomických otázkách na rok 2019 

 
 
4.  Ekonomické otázky: 
 zhodnotit hospodaření za rok 2018 kde se tak nestalo, schválit rozpočet na 

rok 2019 
 projednat stav členské základny k 31. 12. 2018 
 zahájit výběr příspěvků na rok 2019 

 
 
5.  Významná výročí v lednu 2019: 
1.1. 1959                    Státní svátek Kubánské republiky 
1.1. 2003                    den obnovy samostatného Českého státu 
21.1. 1924                  výročí úmrtí V. I. Lenina 
21.1. 1949                  založení RVHP 
 
 
6.  Akce na leden 2019 : 
7. ledna 2019 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a ved. SSK  zasedačka 
OV 
24. ledna 2019 od 15, 00 hodin zasedání VV OV KSČM     kancelář předsedy OV 
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       Životní výročí ZO KSČM  
                         v měsíci leden 2019           

        

Zdeňka Adámková 13.ZO 84     

Jiřina Hlavsová 13.ZO 91 
 

     

Zdeněk Janoušek 13.ZO 83     

Jana Čechová 13.ZO 79     

Marie Protivová 13.ZO 90     

Jana Špinarová 19.ZO 70     

Miroslav Buldra 24.ZO 61     

Jana Vodseďálková 24.ZO 57     

Josef Hanko 24.ZO 54     

Vilém Moravec 24.ZO 71     

Milan Nicek 24.ZO 72     

Gabriela Hubáčková 24.ZO 44     

Jindřich Sýkora 3.ZO 78     

Vilém Jozífek 36.ZO 70     

František Soukup 31.ZO 75     

Miluše Ostriuňová 44.ZO 59     

JUDr. Josef Malý 5.ZO 54     

Vojtěch Kosař 5.ZO 21     

        

        

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

 


