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OBČASNÍK 

Okresního výboru KSČM Blansko 

Mimořádné volební vydání 

Duben 2019 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí 
přátelé, 

máte před sebou mimořádné volební vydání 
našeho skromného Občasníku – informačního 
zpravodaje OV KSČM Blansko. 

24. – 25. 5. 2019 proběhnou volby do 
Evropského parlamentu. KSČM jde do 
volebního boje ve spolupráci s dalšími 
levicovými stranami – konkrétně se Stranou demokratického socialismu (SDS) a 
Komunistickou stranou Československa (KSČ). Kandidují za nás také nestraníci 
angažovaní ve vlasteneckých organizacích. Politický název této společné 
kandidátky zní KSČM – Česká levice společně! Cílem této široké levicové 
kandidátky je oslovit co nejvíce voličů. 

Z Jihomoravského kraje kandidují do Evropského parlamentu 2 kandidáti – 
Andrej Bóna, je na 2. místě a Dagmar Švendová, tu na kandidátce najdete na 6. 
místě. 

I když máme někdy pocit, že politika EU je nám velmi vzdálená je opak 
pravdou. Vždyť mnoho zákonů vzniká v dílně EU. Je proto nutné do 
Evropského parlamentu zvolit naše kandidáty, aby nevznikaly byrokratické 
nesmysly, ale takové zákony, které pomohou našim občanům v ČR. Proto bych 
vás chtěl požádat, abyste přišli k volbám a přesvědčovali i své okolí, aby volilo 
kandidátní listinu KSČM. 

Pomozte nám také prosím ve volebních komisích. Delegační listy dostanou 
předsedové ZO s předstihem, musí být odevzdány na obecní úřady nejpozději do 
24. 4. 2019 do 16:00 hod. 
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Připomínám, že na kandidátní listině KSČM můžete využít max. 2 
preferenční hlasy. Tyto preferenční hlasy vyjádříte zakroužkováním 
pořadového čísla u kandidáta. Preferenční hlasy využít nemusíte, v tom 
případě vyjádříte podporu kandidátní listině tak, jak byla sestavena 
stranickými orgány. Děkuji, za vaši pomoc. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko a 1. místopředseda Jihomor. 
krajského výboru KSČM. 
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Andrej Bóna – kandidát Strany demokratického socialismu 
(SDS) na kandidátce KSČM č. 2 do Evropského parlamentu 

student Masarykovy univerzity, redaktor, překladatel, místopředseda 
SDS, 23 let 

ČAS JÍT VPŘED 
V tom, co s sebou chci do europarlamentu přinést, jsem 
v podstatě vyrůstal. To rodiče mě odmalička vedli 
k hodnotám solidarity, respektu k životu a přírodě, 
toleranci. A právě to očekávám od levicového politika na 
všech úrovních. 

Zmíněné hodnoty byly tím, co mě už v osmnácti vedlo ke 
vstupu do Strany demokratického socialismu. Byly 
také motivem k založení neziskové organizace Centrum 
regionální synergie, se kterou jsme uspořádali řadu 
odborných nebo populárně naučných akcí. 

Studuji Veřejnou ekonomiku a správu MUNI v Brně. Kandidaturou do 
Evropského parlamentu má cesta přirozeně pokračuje. A moje vize? Evropa 
demokratická, transparentní, řízená principy lidskosti a solidarity. Evropa 
pokroková – technologicky, ekonomicky, energeticky i ve využívání lidského 
kapitálu. Evropa suverénní, která se nepodřizuje nátlaku. Jen taková Evropa má 
šanci přežít. 



4 

Rozhovor s Dagmar Švendovou – kandidátkou 
KSČM č. 6 do Evropského parlamentu 

Kandidujete ve volbách do Evropského parlamentu, 
které proběhnou  24. a 25. května 2019 za KSČM – 
Česká levice společně! z šesté pozice, můžete nám o sobě 
něco říct? 

Pocházím z malebné Jižní Moravy. Kraje, kde vinařství 
patří mezi nejstarší v Evropě a kouzlo lidových tradic, 
pestrých krojů, dávných obyčejů a zapomenutých řemesel 
na vás dýchne skoro na každém kroku. Vyrostla jsem 
v Břeclavi – ve městě, které se nachází na hranici tří států a 
je vstupní bránou Lednicko – valtického areálu. 

Proč chcete kandidovat do Evropského parlamentu? 

Pevně věřím, že získám-li důvěru občanů, budu moci využít hlavně své 
dosavadní zkušenosti. Mým přínosem je zkušenost z politiky na úrovni městské 
i krajské samosprávy, teoretická i praktická zkušenost s právem EU a hlavně 
znalost »bruselského prostředí«. Téměř pět let jsem pracovala jako asistentka 
europoslance Vladimíra Remka. Zkušenosti jsem tak "nasbírala" například ve 
výborech pro průmysl, výzkum a energetiku, pro rozpočet, pro dopravu a 
cestovní ruch nebo v parlamentní delegaci EU – Rusko. Díky své současné práci 
pro pan-evropskou levicovou síť a pro politickou nadaci transform! 
europe nabízím mj. i znalost regionu střední a východní Evropy, kontaktů na 
levicové organizace, hnutí, odborové či studentské organizace a levicové 
politické strany v tomto regionu, ale i znalost prostředí Evropské levice. 

Můžete krátce uvést vaše priority? 

Prosazovat program KSČM – Česká levice společně! ve všech činnostech 
spojených s výkonem funkce poslankyně Evropského parlamentu. Samozřejmě 
s důrazem na práci v přidělených výborech a delegacích. 

Jsem si plně vědoma náročnosti výkonu funkce poslankyně Evropského 
parlamentu, ale s Vaší důvěrou a pomocí jsem připravena se do tohoto boje 
pustit opět s plným nasazením. 

Kontakty: www.facebook.com/dagmar.svendova 
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Kandidátní listina 
1. Ing. Kateřina Konečná (KSČM) – poslankyně Evrop. parlamentu, 38 let 
2. Andrej Bóna (SDS) – student, redaktor, překladatel, místopředseda SDS, 23 let 
3. Arťom Korjagin (KSČM) – družstevník v sociálním družstvu, 31 let 
4. Roman Blaško (KSČ) – redaktor Haló novin, fotograf, 49 let 
5. Ing. Lukáš Pařízek (KSČM) – provozně technický specialista, 35 let 
6. Dagmar Švenodvá, BA, LL.M. (KSČM) – spec. v oboru práva a legislativy 

EU, 41 let 
7. Ing. Zdeněk Štefek (KSČM) – předseda výboru pro památk. péči, kulturu… 

Středoč. kraje, 44 let 
8. Ing. Kateřina Ambrožová Srncová (KSČM) – středoškolská pedagožka, 36 let 
9. Ing. Petr Pick, Ph.D. (nestraník) – výzkumný prac., aktivista hnutí NE 

základnám, 36 let 
10. JUDr. Lubomír Ledl (SDS) – poradce ústavního činitele, 66 let 
11. Anna Vaculíková (KSČM) – řidička kamionu – dálková přeprava do zahr., 25 let 
12. Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA (KSČM) – právník, 36 let 
13. Petr Bureš (KSČM) – referent zahr. obchodu, radní města Štětí, 41 let 
14. JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D. (KSČM) – vysokoškolský pedagog, 39 let 
15. Pavla Švepeš Šlahúnková, BA (KSČM) – socioložka, pozorovatelka 

mezinár. ženské sk. pro mír, 30 let 
16. Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D. (KSČM) – vedoucí analytic. 

oddělení, 32 let 
17. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. (KSČM) – poslanec Evrop. parlamentu, 66 let 
18. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. (KSČM) – poslanec Parlamentu ČR, 49 let 
19. prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (SDS) – profesor Univerzity Karlovy, 

biochemik, 65 let 
20. Ing. Bc. Eva Badinková (KSČM) – občanská zaměstnankyně Policie ČR, 52 let 
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21. Ludvík Šulda, BBA (KSČM) – předseda kontrol. výboru Olomouc. kraje, 39 let 
22. Josef Jordán (KSČM) – servisní technik, 46 let 
23. Ing. Bc. Petr Kubeš (KSČM) – vedoucí logistik, 29 let 
24. Ing. Petr Havránek (KSČM) – manažer, 41 let 
25. Ing. Květa Matušovská (KSČM) – poslankyně Parlamentu ČR, dopravní 

inženýrka 34 let 
26. Ing. Jiří Grünbauer (KSČ) – ředitel zdravotnického zařízení, 63 let 
27. Ing. René Číp (KSČM) – ekonom, 44 let 
28. Mgr. Jan Klán (KSČM) – sociolog a analytik, 36 let 

Kontaktní údaje: 
OV KSČM Blansko 
Čapkova 6 
678 01 Blansko 
Mobil: 725 646 071 
pevná linka: 516 417 718 
E – mail: ov.blansko@kscm.cz 
www.kscmblansko.estranky.cz 
facebook: KSČM – j.k.Blansko 

 

Zadavatel: KSČM 

Zhotovitel: KSČM 


