
ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK

1. PRÁVO NA DŮSTOJNÝ žIVOT

„S občany České republiky se nesmí jednat jako s druhořadými obyvateli EU!“

2. PODPORA POCTIVÉ PRÁCE, VYŠŠÍ ZDANĚNÍ BOHATÝCH

„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“

3. PODMÍNKY PRO žIVOT V BEZPEČÍ A MÍRU

„Armáda musí sloužit k obraně země a pro bezpečí občanů ČR!“

4. PÉČE O DĚTI A JEJICH VZDĚLÁNÍ

„Děti mají právo na š�astné dětství!“

5. PŘÍRODA ZDRAVĚJŠÍ, žIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČISTĚJŠÍ

„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být samozřejmostí!“

www.kscmkrhk.cz

www.5priorit.cz

www.kscm.cz

www.sancenanovyzacatek.cz
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Mgr. Táňa Šormová
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a stala se učitelk-

ou tělesné výchovy a ruštiny. Zasvětila celý svůj život dětem jako
učitelka, pionýrská vedoucí a organizátorka letních táborů. 

Má dlouholeté zkušenosti z práce krajské zastupitelky
i funkce krajské radní, je aktivní zastupitelkou statutárního
města, pracuje v Komisi místní samosprávy města
a v dalších spolcích. Energii čerpá při pobytu v přírodě,
sportu a četbě. V PS by se chtěla zaměřit na oblast pro-
fesního i zájmového vzdělávání, vytváření podmínek pro sport
a volnočasové nesportovní aktivity. Velkou podporu chce věnovat 
rozvoji kvalitního, důstojného a aktivního života seniorů. 

Táně Šormové je 65 let, je členkou KSČM, vychovala dceru
i syna a pyšní se třemi vnučkami. 

Mgr. Soňa Marková
Vystudovala Ped. fakultu v Hradci Králové a 15 let učila na základní škole.

Dětem se věnovala i ve volném čase jako trenérka plavání a vedoucí
na táborech. V letech 2002–2017 byla poslankyní PS PČR,
místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a členkou Výboru
pro evropské záležitosti. Nyní je expertkou a stínovou min-
istryní zdravotnictví za KSČM, členkou SR VZP a porad-
kyní místopředsedy PS pro oblast zdravotnictví. Několik
volebních období zastávala funkci zastupitelky města
Náchoda. Mnoho let zašti�uje společenské, kulturní a chari-
tativní akce organizované D. Novotným (Muž roku, Nej sestřič-
ka, Anděl mezi zdravotníky a adventní koncerty). 
Má ráda historii, pohyb v přírodě, práci na zahradě, folkovou hudbu
a detektivky. Je zakládající členkou trampské osady TO YETTI.
V Poslanecké sněmovně se chce věnovat především zajištění dostupnosti
kvalitní zdravotní péče a sociálních služeb. 

Soňa Marková je vdaná, má dvě dospělé děti a je babičkou dvou vnuček.

DALŠÍ OSOBNOSTI DO POSLANECKÉ SNÉMOVNY ZA KSČM

�� Ing. Lubomír Štěpán, 66 let, KSČM, projektant �� Mgr. Iva Řezničková, 47 let, BPP, manažerka
zdravotnictví �� JUDr. Václav Ort, 69 let, KSČM, OSVČ �� Filip Toráč, 21 let, BPP, zemědělec ��

Jaroslav Manych, 43 let, BPP, IT pracovník ����Ing. Jiří Cee, KSČM, důchodce ����Mgr. Josef Radocha,
plk v.v., 65 let, KSČM, stát. zaměstnanec �� Josef Dušek, 50 let, BPP, předseda odborů ve firmě ��
Marcela Kováčiková, 49 let, KSČM, pečovatelka �� JUDr. Karel Hais, 69 let, Aliance národních sil,
1. mistopředseda �� Jiří Zvára, 64 let, KSČM, zemědělský technik �� Petr Falta, 34 let, KSČM, obchod-
ník �� Ing. Věra Kučerová, 67 let, KSČM, ekonomka ����Petr Typlt, 54 let, KSČM, dělník �� Mgr. Vladimír
Lejsek, 61 let, BOS, učitel 

PaedDr. Josef Lukášek
Absolvent Ped. fakulty Hradec Králové a Přírodovědecké fakulty UP
Olomouc, rigorozum získal na VŠP Hradec Králové. Jako učitel se

dostal do finále soutěže „Zlatý Amos“. 
Deset let pracoval v Dobrušce jako tajemník MNV, 12 let
působil v různých komisích kraje, stal se i radním pro
sociální oblast. V roce 2018 se stal místostarostou obce
Bystré v O. h. Je autorem publikací přibližujících krásy
kraje a pohádek. Byl členem Horské služby a pečuje

o útulnu na Velké Deštné. Věnoval by se především otáz-
kám vzdělávání, ale rád by podporoval i výstavbu rychnovské

nemocnice, pokračování komunikace I/35 a výstavbu obchvatů
měst i protipovodňové hráze v Mělčanech. Jeho koníčky jsou
turistika a psaní. 
Josefu Lukáškovi je 69 let, člen KSČM, je ženatý, vychoval dvě

děti a je dědečkem třem vnoučatům.

Kateřina Dědková
Po absolvování maturity na Střední soukromé škole v Mladé

Boleslavi, obor kosmetička, si vyzkoušela práci v Informačním
středisku a v prodejně, poté nastoupila do Škoda auto.

V současnosti plní mateřské povinnosti. Její volný čas
nyní naplňuje především rodina. Ráda jezdí na výlety do
přírody, po hradech i zámcích. Je členkou Sboru dobro-
volných hasičů a sbírá zkušenosti z práce s veřejností v

Odborovém svazu KOVO a jako sympatizantka KSČM.
Do PS PČR kandiduje poprvé, chtěla by zde řešit hlavně

problematiku bydlení mladých a podpořit zákony umožňující
snadnější výstavbu družstevních bytů. 
Kateřině Dědkové je 29 let, je vdaná a má jedno dítě. 

Dejte nám hlas ve volbách ve dnech 8. a 9. října 2021

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Vysokoškolského vzdělání dosáhl na Policejní akademii ČR v Praze,
akademii Policejního sboru v Bratislavě, na Univerzitě v Hradci Králo-
vé a v Olomouci, kde absolvoval magisterské a doktorské studium.

Po více než 23 letech práce u policie na různých úrovních
v oblastí vyšetřování získal hodnost pplk. v. v. Po čtyři
období je zastupitelem města Trutnov a byl krajským
zastupitelem po tři volební období. V PS pracuje v několika
sněmovních výborech. Aktivně podporuje činnost všech
složek IZS. Pomáhá zejména složkám Sboru dobrovolných
hasičů. Ve svém volném čase relaxačně sportuje a věnuje se
turistice.  

Zdeňku Ondráčkovi je 52 let, člen KSČM, je ženatý a má dvě děti.


