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Vánoční bilancování
Od konce letošního roku nás dělí několik dní nesoucích se atmosférou vánočních svátků. Pro mnohé občany je končící rok 

také příležitostí k jeho hodnocení. 

Téměř třicet let žijeme v „demokratické“ společnosti s tržním prostředím, která „vytvořila“ na jedné straně hrstku fi-
nančních oligarchů a na druhé straně skupinu lidí bez přístřeší. Pyšníme se prý vysokou životní úrovní, ekonomika šlape, 
minimální nezaměstnanost, výrazně se zvedají platy i penze. Není ale realita oproti mediální prezentaci poněkud odlišná? 

Nemáme v republice milion lidí postižených exekucí, statisíce lidí žijících na hranicích životního minima? Není průměrná 
výše našich platů třetinová v porovnání s Německem, pro které jsme se stali montovnou a levnou pracovní silou? Nemizí 
každý rok z naší republiky dividendy ve výši minimálně 300 miliard korun, které chybí v jednotlivých resortech státu? 

Zatímco existenční problémy se týkají „jen“ části společnosti, život v míru je prioritou pro každého. Nebezpečí vypuknutí 
válečného konfliktu na evropském kontinentu se nejen na pozadí posledních událostí na Ukrajině stává stále reálnější. Boj 
o nerostné bohatství a získání nových trhů pro své zboží je pro končícího světového hegemona USA vším. Na příkladu roz-
poutání dřívějších válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii, Iráku, Libyi či Afghánistánu ukazuje světu svoji imperialistickou 
tvář, kde finanční zisk je rozhodující hodnota. 

Sociálně spravedlivá společnost a život v míru patří k hlavním prioritám programu KSČM.  Bilancujeme končící rok, který 
pro KSČM moc úspěšný nebyl. Jedním z důvodů odlivu voličů strany je hledání „nové tváře“ strany při prosazování svých 
myšlenek a identity. Úkol o to těžší, že ve společnosti vznikají nové politické strany, z nichž mnohé získávají voliče díky 
populistickým heslům. 

Levice v Evropě neprožívá nejlehčí období. KSČM je však stranou, která nepochybně i v příštím období dokáže, že neod-
myslitelně patří na politickou scénu, zastávajíc zde významné místo. Stoleté výročí založení komunistické strany, které si 
budeme připomínat již za necelé tři roky, je tou největší výzvou a motivací! 

Miroslav Kavij 
předseda KV KSČM Plzeň



Mohl by ses našim čte-
nářům nejprve stručně 
představit?
Je mně 39 let, od narození žiju 
v Plzni, jsem ženatý, bezdět-
ný. Profesí jsem právník se 
zaměřením na ústavní právo 
a právní filozofii, povoláním 
jsem vysokoškolský učitel. 
Do KSČM jsem vstoupil v roce 
2015, začínal jsem v ZO vedené 
s. Valentou. 

Kromě nynější funkce předse-
dy OV jsem rovněž členem ÚV 
KSČM, Ideologické komise 

ÚV KSČM, Komise pro legislativu a lidská práva ÚV KSČM 
a tiskovým mluvčím KV KSČM Plzeňského kraje. V čele okre-
su jsem od října poté, co po 15 letech musel ze zdravotních 
a rodinných důvodů rezignovat předcházející předseda s. Vébr.

Jaké jsou Tvoje priority v práci předsedy OV?
Rád bych navázal na skvělou práci svého předchůdce 
s. Vébra, který je osobností dalece přesahující hranice okresu. 
Chci budovat politicky aktivní okres sjednocený na myšlence 
důsledného socialismu, založený na rovnostářství, socialistic-
ké morálce a úctě jednoho k druhému. Vždy budu kázat vodu, 
ale také tu vodu budu sám pít, budu vlídný ke všem řadovým 
členům a kolegům, přísný k funkcionářům vyšších orgánů 
a nejpřísnější sám k sobě. Náš okres naštěstí není infiltrován 
korytářstvím či poklonkováním kapitalismu. Nesmírně si vá-
žím práce každého člena naší okresní organizace a jsem hrdý 
na to, že mohu být jedním z nich.

Jak hodnotíš současnou situaci strany?
Momentálně je velmi nepříznivá. Prohráli jsme čtvrté vol-
by za sebou s neustálým poklesem preferencí. Vystupování 
vedoucích funkcionářů v médiích je nevýrazné a ideologicky 
neprofilované, chybí důsledný socialistický program a akcenty 
jeho klíčových témat, dlouhodobě se neřeší systémové problé-
my strany zahrnující propad příjmů, nízkou akceschopnost či 
nedostatečný přenos informací s malým zapojením členské 
základny.  Hnutí ANO může být příkladem, jak vyhrávat volby 
s levicovými tématy. Je smutné, že naše strana s volebním po-
tenciálem kolem 30 % paběrkuje s 5-8 %, a ani to nepřesvědčí 
potřebnou většinu členů ÚV o nezbytnosti zásadních změn.

Z čeho usuzuješ, že máme tak velký volební potenciál?
Podle sociologických průzkumů je v ČR cca 60 % voličů levi-
cových. Stačí nám posbírat jejich necelou polovinu, k tomu 
oslovit část voličů protestních a část těch, kteří pro napros-
té znechucení dávno volit nechodí, a těch 30 % máme velmi 
pohodlně. Ostatně, onen odhad našeho potenciálu kolem 30 % je 
jednou z mála věcí, na níž se shodnu i s předsedou ÚV s. Filipem.

Rozhovor 
s novým předsedou OV KSČM Plzeň-sever s. Richardem Pokorným

Často se říká, že levice je na ústupu celosvětově. 
Není náš výsledek odrazem tohoto stavu?
Počty levicových voličů se nijak zásadně nemění, klesá pouze 
schopnost tradičních stran tyto voliče oslovit. Příkladem bu-
diž opět hnutí ANO, které sebralo voliče nám i ČSSD. Pokud 
si necháme naše voliče odlákat pravicovým oligarchou, je to 
pouze další důkaz naší naprosté sterility a nepřesvědčivos-
ti. Babiš před volbami v roce 2013 voličům slíbil, že vymete 
od koryt tehdejší zcela zdiskreditovanou pravici Nečasů, 
Kalousků a dalších. To skutečně učinil a levicoví voliči mu pro-
to věří. Udělal to, co voličům slíbil, a co my sami jsme předtím 
udělat nedokázali.

Co se musí tedy ve straně změnit, aby šla nahoru? 
Zvolit do čela Skálu?
Není to primárně záležitost jmen a výměna vedení je pouhým 
prostředkem na dlouhé cestě za strategickým cílem, aby se 
KSČM stala v naší zemi stabilně dominantní politickou silou. 
K tomu je nutné nejprve vytvořit podmínky, a to zejména nový 
politický program založený na otevřeném socialismu coby sys-
témové alternativě kapitalismu, a nikoliv jen jeho korekcích. 
Musíme navenek vystupovat mnohem důrazněji, akcentovat 
klíčová a rozdílová témata s nekompromisní kritikou zločinů 
kapitalismu, jejich příčin a viníků. Musíme být lídry této réto-
riky, a ne pouze cosi potichu šeptat v koutě. 

Nezbytné je aktivizovat vnitrostranickou komunikaci s dů-
sledným přenosem informací a skutečně kolektivní tvor-
bou stranické politiky. Důležité je rovněž např. omezit 
dualitu politických funkcí, počet funkčních období jed-
notlivých funkcionářů, přijmout nový model vnitrostra-
nické ekonomiky založený na progresivních odvodech 
či nově koncipovat kádrovou politiku se zapojením mlá-
dežnických organizací (např. KSM) do činnosti strany 
i volební kampaně, třeba právě k oslovení mladých voličů.

Jsi jedním z prvních signatářů vnitrostranické inicia-
tivy Restart. Jaké jsou její cíle?
Signatáře Restartu spojuje kritický názor vůči současné po-
litické roli strany i shoda na opatřeních, která jsou nezbytná 
k vyvedení strany z krize, jakož i výše zmíněný strategický cíl, 
aby se KSČM stala stabilně dominantní politickou silou při-
nejmenším levicové části politického spektra naší země. Hlav-
ní opatření k tomu potřebná jsem už vlastně jmenoval v před-
chozím odstavci.

Máš nějaké životní motto?
Napadají mě dvě:

„Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj“ a 
„Raději čestného nepřítele než nečestného přítele“.

(otázky kladl s. Kopáček, Plzeň-sever)



Restart se představuje
V reakci na další volební porážku a pokračující propad volebních výsledků byl před mimořádným zasedáním ÚV KSČM 20. 10. 

zformován Manifest „Zachraňme KSČM“ požadující změnu stranické politiky a vyvození odpovědnosti současného vedení, přičemž 
signatáři tohoto Manifestu se začali neformálně nazývat iniciativou „Restart“.

Přestože členové ÚV se s požadavky „Restartu“ neztotožnili, kritické hlasy početné části 
členské základny vůči situaci strany pochopitelně neumlkly. S přibývajícím množstvím sig-
natářů vyvstala potřeba přesněji vyjádřit cíle této iniciativy než v nutně stručném úvodním 
říjnovém Manifestu, a v současné době se proto připravují nejen základní informační materi-
ály, ale i webové stránky. Zároveň roste počet dotazů ohledně Restartu z řad členské základny 
a začasté bohužel i četných dezinformací vyplývajících z toho, že přenos informací v rám-
ci strany funguje omezeně a se zpožděním. Přinést alespoň základní informace o iniciativě 
Restart našim čtenářům jest proto skromným cílem tohoto článku.

Restart není žádným tajným spolkem rozvracečů strany, resp. není vůbec žádným spolkem 
a jeho signatáři rozhodně nechtějí stranu rozvracet. Signatáři Restartu jsou členové KSČM, 
které spojuje kritický názor vůči současné politické roli strany i shoda na opatřeních, která 
jsou nezbytná k jejímu zásadnímu zlepšení. Jsou mezi nimi řadoví komunisté i funkcioná-
ři napříč republikou – zmínit lze bývalého místopředsedu ÚV s. Skálu, poslance EP s. Kohlíč-
ka, předsedu KV KSČM PK s. Kavije, předsedu OV KSČM Plzeň-sever s. Pokorného, člena 
Ideologické komise ÚV s. Duška a mnoho dalších. Iniciativa Restart volně navazuje na jarní 
„Manifest mladých komunistů“ a činnost jeho signatářů sdružených pod názvem „Reastart-2018“, 
ale jeho záběr jeho obsahový záběr je širší a sdružuje signatáře všech věkových skupin.

Cílem iniciativy je, aby se KSČM stala stabilně dominantní politickou silou přinejmenším levicové části politického spektra naší 
země, neboť pouze pak můžeme prosazovat skutečnou socialistickou politiku bez nutnosti kompromisů s kapitalistickými stranami. 
Jakkoliv se tento cíl může zdát tváří v tvář současné situaci strany utopickým, myslíme-li to se socialismem jako systémovou alterna-
tivou kapitalismu vážně, menší cíle si klást nemůžeme. Abychom to dokázali, musíme být schopni voliče přesvědčit, že jim skutečně 
zajistíme lepší život ve spravedlivější společnosti. 

K tomu je nutné nejprve vytvořit podmínky v naší straně, které je možno stručně rozdělit do tří oblastí: 1) Nový politický program, 
2) Nová podoba komunikace strany navenek a 3) Reforma vnitřního fungování i organizace strany za účelem řešení jejích systémo-
vých problémů.

Především je tedy nezbytné vypracovat nový program strany, který nás zřetelně odliší od programů kapitalistických stran svým 
těžištěm v otevřeném, ofenzivním a důsledném socialismu, kterým se jednoznačně přihlásíme k roli nositele společenské změny. 
Sebelepší program je však pohřben, pokud je nevhodně prezentován. Má-li být náš program ofenzivní, vyhraněný, revoluční a pro-
tisystémový, stejný musí být i náš projev s akcentováním klíčových a rozdílových témat a nekompromisní kritikou kapitalismu. 
Komunisté musí stát v čele této kritiky, být všude vidět a slyšet, a využívat k tomu klasické i moderní prvky komunikace oslovující co 
nejširší záběr našich potenciálních voličů

Jakkoliv jsou tyto změny poměrně zásadní, neobstojí bez systému dalších opatření ve fungování strany. Je nezbytné harmonizovat 
teoretické zásady komunistického hnuti s reálnou politikou strany, jasně pojmenovat její ideovou linii a rozejít se s parlamentním 
pragmatizmem, jehož podstatou je handl o funkce, peníze i moc a který generuje obsahově vyprázdněnou politiku, rétoriku i roz-
hodnutí. Je potřebné aktivizovat vnitrostranickou komunikaci s důsledným vertikálním i horizontálním přenosem informací (např. 
přístup do EDD pro každého člena strany), zabránit transformaci strany z masové na volební, jakož i odstranit odtržení vysokých 
funkcionářů od členské základny. Nezbytné je řešit vnitrostranickou ekonomiku a velký propad způsobený opakovanými volebními 
neúspěchy přijetím nového modelu vnitrostranického financování založeného na progresivních odvodech. 

Novou koncepci vyžaduje též kádrová politika s omezením kumulace funkcí, povinností každého funkcionáře připravovat za sebe 
náhrady, omezením počtu funkčních období stejného funkcionáře v konkrétní funkci a zapojení mládežnických organizací (např. 
KSM) do činnosti strany i volební kampaně. Nezbytným předpokladem je rovněž provést takové personální změny ve vedení KSČM, 
aby představitelé strany byli současně garanty prosazení výše popsaných záměrů. 

Členové iniciativy jsou přesvědčeni, že vzhledem k situaci strany nelze čekat se započetím plnění těchto úkolů na řádný sjezd v roce 
2020, neboť ke konsolidaci před příštími volbami do PS je nezbytné začít mnohem dříve, a proto preferují svolání sjezdu mimořád-
ného, k čemuž je nutný souhlas alespoň 1/3 okresních výborů strany.

Jak vnitrostranická iniciativa Restart dopadne závisí na členské základně, která je jediným suverénem naší strany. Nezbývá než 
doufat, že právě vůle celého aktivu členské základny bude tím, kdo určí další osud naší strany.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.



Umožněte Vašim přátelům a známým seznámit se s obsahem našeho zpravodaje.
https://plkr.kscm.cz/

Byla ustavena Ideologická komise KV
VV KV PK na svém listopadovém zasedání schválil vznik Ideologické komise zřízené při KV ve složení před-
seda s. Pokorný (PS), místopředseda s. Urban (DO) a členové s. Šimánek (TA), s. Špíral (RO) a s. Telín (PJ). 
Klatovy dodají jméno svého zástupce později a okres Plzeň-město neprojevil zájem svého zástupce delego-
vat. Komise začne pracovat počátkem roku 2019 a doufáme, že její výstupy budou pro politiku KSČM v kraji 
patřičným přínosem.

Provolání OV Domažlice
Iniciativa Restart rozhodně není jedinou kritickou reakcí na výsledek letošních voleb. OV Domažlice přijal 
na svém říjnovém zasedání text s názvem „Provolání“, v němž výsledek voleb hodnotí jako propadák a dle 
politologů dokonce volební debakl. „Pokud je obraz strany mdlý, matný nepřitažlivý, lídr nikomu nic moc 
neříká a program rozvláčný a opatrný nemůžeme čekat dobré volební výsledky. Proto nesmíme být opatrní, 
korektní, ale obraťme se na ZO KSČM, raďme se s nimi i se sympatizanty. Pomáhejme si vzájemně a lépe působme 
na další občany. K tomu vyzýváme členy strany, ZO KSČM, OV KSČM a celou naši stranu. Je nutná neustálá 
komunikace a získávání vzájemné důvěry“, uvádí text domažlického Provolání s nímž lze nepochybně souhlasit.

Zahájení činnosti programové komise
Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo první jednání širší programové skupiny, kde má svého zástupce každý krajský 
výbor strany. Cílem skupiny je připravit návrh aktualizace stávajícího či návrh nového politického programu 
strany. Na svém prvním jednání se členové komise shodli, že cílem musí být příprava zcela nového programu, 
což je závěr nesporně pozitivní. Za Plzeňský kraj je členem komise s. Pokorný, který ostatním členům předložil 
též vlastní návrh nového politického programu, který zpracoval již před dubnovým 10. sjezdem. Příští jednání 
komise je naplánováno na 10. ledna 2019.

Sněmovní listy s. Valenty
Poslanec PČR za Plzeňský kraj s. Valenta začal vydávat občasník Sněmovní listy v tištěné i elektronické verzi. 
Nabízí informace o dění nejen v PS, ale i o činnosti s. Valenty a další zajímavá témata. Tuto iniciativu velmi 
oceňujeme, neboť nabízí necenzurované informace o dění v PS z naší perspektivy optikou poslance s nejvyš-
ší účastí na jednáních PS. V listopadovém čísle se dočteme o tiskové konferenci s. Valenty k návrhu KSČM 
na prodloužení promlčecí doby privatizačních zločinů, článek o vystoupení „symbolu americké rozpínavosti“ 
Paula Ryana v PS PČR, informace z činnosti s. Valenty v pozici místopředsedy výboru PS pro evropské záleži-
tosti, jakož i článek týkající se Plzeňské teplárenské a.s.

 
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Ve zkratce


