
 
 
 

 
 

  POSLEDNÍ MOŽNOST 
 

Vážené soudružky a soudruzi, vážení čtenáři,  
 

je půlka září a před námi dva důležité termíny.   

V 17 obcích a městech našeho okresu se podařilo postavit kandidátky 

KSČM do komunálních voleb. V těchto 17 obcích zabojujeme o to, 

aby se naši zástupci mohli podílet na dění v jejich okolí. Máme 

posledních pár dnů na oslovení nerozhodnutých voličů. Když tak 

poslouchám lidi kolem sebe, tak možná bude potřeba některé 

přesvědčit, aby vůbec k volbám šli. Nespokojenost s vládou se, 

bohužel, projevuje i naprostou apatií k jakýmkoliv volbám. Názor, že 

volby nic nezmění, je čím dál častější. Takže je na nás vysvětlit lidem, 

že komunální volby jsou opravdu o nejbližším okolí a hlavně jim 

potom ukázat, že dokážeme pracovat a „nezašpinit se“ u toho.  
 

Druhý, pro mě možná ještě důležitější termín, je blížící se ukončení 

sběru podpisů na petiční archy pro podporu Josefa Skály, kandidáta  

na prezidenta. V okrese máme asi 800 členů, takže získat alespoň 

stejný počet podpisů by mělo být to nejmenší. Jenže to musíme chtít. 

Josef Skála je reklama sama pro sebe, my jen musíme sesbírat podpisy 

od těch, které už sám oslovil. Je dost lidí, kteří, když jsme je žádali o 

podpis, sami řekli, že Skálu sledují na internetu a podpis nám ochotně 

dali. Máme poslední měsíc, kandidátní listiny musí být odevzdané 

do konce října i s dostatečným počtem petičních archů.  

Proto Vás opět vyzývám, vezměte si petiční archy a do půlky října 

ještě shánějte podpisy. My máme v naší ZO splněn plán trojnásobku 

podpisů k počtu členů, ale přesto sbíráme dál.     

Katka Stiglerová 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

              ročník IX/10 – 2022 
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BYLI JSME TAM 
Štafeta demonstrací 
 

KSČM v červnu v Praze 

uspořádala jednu z prvních 

protivládních demonstrací.  

Během prázdnin všichni 

nabírali dech a na začátku září 

začal maraton demonstrací. I 

když jsou svolávané různými 

stranami, hnutími nebo 

organizacemi, podařilo se je 

všechny propojit a po facebooku například běhá seznam termínů 

všech demonstrací na „Václaváku“ v Praze. A mezi nimi je i ta 

pořádaná KSČM. Ale vezmeme popořádku ty, kterých jsme se 

účastnili.  

18. června probíhala demonstrace svolaná KSČM a účast bohužel 

nebyla příliš vysoká. O této akci jsme si napsali dost už 

v červencovém čísle Zpravodaje.  

Tak se přesuneme k té další. 3. září opět na Václavském náměstí 

probíhala demonstrace svolaná 

aktivisty sdružení ČR na 1. místě za 

přítomnosti mnoha řečníků různého 

politického přesvědčení. Jak sami o 

sobě říkají, jsou to občané s různými 

názory, politici z „konkurenčních“ 

politických stran a hnutí i aktivisté z 

různých spolků a organizací, kteří 

došli k názoru, že nadešel nejvyšší 

čas se SPOJIT a společně bojovat o 

budoucnost naší země! Jsou 

přesvědčeni, že lidi u nás se nemají 

tak dobře, jak si myslí naše vláda, a 

že vláda pro lidi v této zemi nedělá dost. Podařilo se jim spojit řadu 

odborníků i politiků a hlavně přivést na „Václavák“ sto tisíc 

nespokojených občanů. 

Číslo se mění podle toho, kdo o této demonstraci informuje, ale při 

srovnání fotek z demonstrace Milionu chvilek je mnou uvedené číslo 

docela reálné. Odborníci v energetice, ekonomice, zemědělství a 
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dalších oborech předkládali svá řešení. Politici dělali to, co jim jde 

nejlíp, mluvili. Kdo má zájem, může si celý průběh poslechnout na 

internetu. Organizátoři této akce mají na svých webových stránkách 

www.naprvnimmiste.cz přehled svých požadavků a řešení. Najdete 

tady také jimi předkládané petice za levnější energie. 

Asi tisícovka lidí se sešla na, zatím, poslední demonstraci svolávané 

opět KSČM v sobotu 17. září. Sice jsem si taky na Novinkách přečetla 

něco o dvou stovkách protestujících, ale já jsem tam byla, a vím, jak 

vypadá 200 lidí. Během 

dvouhodinové demonstrace 

nám čtyřikrát zapršelo, ale 

vydrželi jsme to. Katka 

Konečná mluvila velmi 

přesvědčivě a přišla se 

zásadním požadavkem pro 

nastávající komunální volby 

„Žádný politik ODS, TOP 09, 

KDU-ČSL, Pirátů a STAN 

neprojde!“ Ve svém projevu připomněla, že bez komunistů by tato 

země neměla žádné jaderné elektrárny a dnes tedy ani energii. 

Zdůraznila, že komunisté jako jediní nesouhlasili s privatizací 

energetických strategických infrastruktur. Odmítla tvrzení, že jsme ve 

válce, když mluvila o plánovaném nákupu stíhaček, které chystá 

Ministerstvo obrany.  Po s. Konečné se na pódiu vystřídala řada 

dalších řečníků. Mezi jinými například Josef Skála, vlastenecký 

kandidát na prezidenta, Jan Kavan, bývalý předseda Valného 

shromáždění OSN, Eva Novotná, zástupkyně iniciativy Ne 

základnám!,  Stanislav Grospič, bývalý předseda OSČMS, Jiří Hanák, 

ekonomický expert, Radim Valenčík, vysokoškolský profesor, a další. 

Celá demonstrace byla přenášena i online a výhodou je, že počet 

sledujících jde přesně změřit. Na internetu tuto akci přímo v čase 

sledovalo 15000 lidí a samozřejmě, že budou další, kteří si ji pustí ze 

záznamu.   

Toto nebyla poslední protivládní demonstrace, další budou pokračovat 

a my tam zase pojedeme. A aby to nebylo jen o politice. Na této cestě 

jsem získala důležitou zkušenost. Po malé poruše při příjezdu do 

Prahy jsem se při jízdě domů naučila, že jezdit bez spojky se dá, i 

když mám manuální převodovku.  

Katka Stiglerová 

http://www.naprvnimmiste.cz/
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Kateřina Konečná slíbila, že komunisté podpoří každou 

protivládní demonstraci až do podání demise vlády.  

 
 



www.kscmbreclav.cz  [- 5 -] 
 

NAPSALI JSTE NÁM  
NEPODLÉHEJME SKEPSI 

Naší straně setrvale ubývá členů, roste jejich věk. Neuspěli jsme 

v několika volbách za sebou. V prvých třiceti letech po majetkovém 

převratu prokázali občané ČR jistou moudrost či pud sebezáchovy 

tím, že dokázali vykompenzovat volební výsledky. Konkrétně 

převahou levice v jedné komoře parlamentu, když v té druhé vládla 

pravice. Průběžně tomu bývalo i opačně. Až po sněmovních volbách r. 

2021 máme pravicovou sněmovnu a superpravicový senát. Po 

zahájení rusko-ukrajinského konfliktu se „odepsal“ na poslední rok 

svého funkčního období i náš po 9 let převážně rozumný prezident. 

Svoji moc a vliv upevňují hlavní masové sdělovací prostředky. A 

v této oblasti bude ještě hůř, jelikož současná pravice si zvolí do rady 

české televize své lidi, kteří již četné lži, přešlapy, nevyváženost a 

cenzuru nebudou vůbec korigovat. Svěží vítr v televizní radě, jaký 

dělala Hana Lipovská, již patrně nikdo činit nebude. A takoví, jako 

Jakub Železný, Světlana Witowská  (asi před 2 roky bylo zveřejněno, 

že v létě 2021 v ČT končí, leč neskončila), Nora Fridrichová nebo 

Michaela Jílková, dokonce i noví mladší redaktoři, si dovolí ještě 

horší manipulace než doposud. Žel, i po léta vcelku objektivní Jaromír 

Soukup na Barrandově zradil pravdu, objektivitu i pestrost svých 

hostů. V případě konfliktu na Ukrajině se o určitou vyváženost snažila 

alespoň Prima CNN. Do debaty zařadila i oponentní komentátory 

Martina Kollera, Štěpána Kotrbu, Petra Druláka nebo Miroslava 

Ševčíka. V tomto směru drží naše „veřejnoprávní“ striktní zákaz 

jiných názorů než ukrajinských a proukrajinských.  

Koncem dubna zanikla redakce našeho deníku Haló noviny. 

S politováním konstatuji, že týdeník Naše pravda jej zdaleka 

nenahrazuje. Povětšinou jalové články nemohou nikoho burcovat. 

Čest výjimkám, které ovšem považuji za důležité jmenovat, alespoň 

za období posledních dvou měsíců. Jde např. o rozhovor Moniky 

Hoření se slovenským levicovým revolucionářem Lubošem Blahou a 

„Upřímnost“ Pavla Janíčka ze 17. 6., dále pak „Dříve do Moskvy, 

dnes do Bruselu“ Pavla Mrštíka, rozhovor M. Hoření s Jiřím 

Valentou, čtenářské fórum (J. Souček, Fr. Nebeský, J. Tancibudek) 

z 24. 6., „Nerezignujme“ Marka Řezanky, „Jednota vlastenectví a 

internacionalismu! Anny Štofanové z 1. 7., „Ultimátum“ Jiřího 

Valenty a „Výměna“ Lenky Procházkové z 8. 7., rozhovor M. Hoření 
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s Ilonou Švihlíkovou z 15. 7., „Manipulace s realitou“ Pavla Janíčka a 

„Zánik demokracie“ Jiřího Jírovce z 5. 8., „Nerezignujme 2“ Marka 

Řezanky z 12. 8., „Několik poznámek k hodnocení cesty 

k socialismu“ Evy Bartůňkové a „Otevřený dopis premiérovi ČR“ 

Jiřího Miřejovského. 

Toto vše výše uvedené nás s největší pravděpodobností může vést 

k jisté skepsi, ba depresi. Antikomunisté v naší zemi se o to snaží 

bezmála 33 let. Neumožňujme jim to. Stále jsme nejpočetnější 

politickou stranou v zemi, zůstali v ní komunisté s pevným 

charakterem, kteří vydrželi dlouhodobé „okopávání kotníků“.  Víme, 

že jsme stranou pro poctivě pracující lidi a stranou pro horší časy. A ty 

horší časy jsou tady. Raketové zdražování bydlení, energií, potravin se 

hned tak nezastaví. Pravice dlouho nevydrží s omíláním: „Za to může 

Putin!“. 

Víme, že množství našich voličů přešlo k hnutí ANO. Sám jsem od 

našich sympatizantů slyšel: „Včíl volím ANO, vy sa tam dostanete.“ 

A jak to dopadlo? My se tam nedostali, ANO nevládne. Propadlo 

našich 190 tisíc hlasů. Babišovo hnutí se stále snaží o solidní 

rozumnou domácí politiku, ale v té zahraniční si dobře notuje 

s pravicí. A to se mnohým občanům nemusí líbit. 

V naší historii bývala období, kdy to komunisté měli ještě těžší než v 

současnosti – za první i druhé republiky a zvláště za protektorátu. Ani 

dnes se nenechme zahnat do kouta těmi, co se ohánějí demokracií! 

Nenechme si zavřít ústa! 

Soudružky a soudruzi, naši sympatizanti, závěrem několik skromných 

rad. Nesledujme zpravodajství a publicistiku v ČT. K působení na své 

blízké využívejme jiné zdroje (internet, rozum, zkušenosti). Pište do 

našich tiskovin. Nemusí jít o formu – důležitý je obsah. Pro nejbližší 

komunální i senátní volby získejme předně všechny dospělé i z širšího 

okruhu vlastních rodin a pak spolupracovníky, sousedy, přátele.  

Nepodléhejme skepsi! 

                                                                                       M. Štěpaňuk 

 

A. Einstein: …Máme jen dvě možnosti – 

socialismus nebo zánik… 
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Z WEBU KSČM 
KSČM: Nezodpovědná politika vlády vede lidi do bídy 

Je až s podivem, nakolik je při současné situaci vláda Petra Fialy 

sebevědomá. Inflace roste raketovým tempem, stále více lidí se 

dostává na hranici chudoby. Vláda však za nic nemůže. Vše je údajně 

vinou vlád předchozích, zejména té Andreje Babiše. Petr Fiala však 

zapomíná, že to byly především vlády ODS a jejího věrného nohsleda 

KDU-ČSL, ale nezapomeňme i na ČSSD, které zprivatizovaly téměř 

vše, včetně ropných rafinerií, plynových zásobníků, části ČEZu, 

distributorů elektrické energie a plynu a řadu dalších.  

Jestliže Petr Fiala se vší vážností tvrdí, že máme železnou zásobu 

plynu, kdyby bylo nejhůř, vědomě lže! Stát letos do svých hmotných 

rezerv nakoupil zhruba 240 milionů kubíků plynu, tato „železná 

zásoba“ však stačí asi na pět dní tuhých mrazů. Veškeré další zásoby 

plynu jsou v plynových zásobnících soukromých, většinou 

zahraničních firem, a tyto zásoby rovněž patří soukromým firmám. 

Česká republika s nimi nemůže žádným způsobem disponovat! 

Na pomoc lidem a firmám v boji s vysokými cenami energií vláda 

vyčlenila 66 miliard korun, to je prý maximum, na víc prý není. 

Hlavně, že je na rozdávání zbraní v hodnotě miliard korun na Ukrajinu 

či na plánování nákupu stíhacích letounů F-35 v hodnotě stovek 

miliard korun. Jen jejich roční provoz se bude pohybovat v řádu deseti 

miliard. Dalším potměšilým počinem je dar zastaralých tanků Leopard 

české armádě, na oplatku jich však nakoupíme třikrát více v jejich 

nejmodernější verzi. Pro lidi zůstaly jen žebračenky a nuzná pomoc. 

V souvislosti se 17% inflací a faktem, že domácnosti, které topí 

elektřinou či plynem, zaplatí v příští topné sezóně zhruba sto tisíc 

korun a víc, vyznívá rovněž jako výsměch občanům chlubení Petra 

Fialy, že díky zákonným valorizacím dostanou důchodci v průměru 

letos přidáno 2500 Kč, to je zvýšení v průměru cca o 15 %, což je prý 

historicky nejvíc. Že jim to však zcela jistě, stejně jako většině 

občanů, nebude stačit a budou se blížit k hranici chudoby, kde již dnes 

je zhruba 40 % občanů České republiky, dodat zapomněl! 

KSČM vyzývá vládu, aby podnikla veškeré kroky k zastavení 

bezuzdného zdražování! Zboží denní spotřeby nesmí být nedostupným 

luxusem. Nulová sazba DPH u základního zboží je v současnosti 

nezbytností. 
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KSČM požaduje:  
 Minimální mzdu 20 000 Kč a její automatický růst nad míru inflace!  

 Pravidelnou valorizaci a rychlejší růst podprůměrných důchodů!  

 Zavedení progresivního zdanění!   

 

Nadnárodní korporace včetně bank, jejichž zisky v letošním roce jsou 

na historicky nejvyšší úrovni, a extrémně bohatí platí nízké daně, 

proto chybí peníze na služby občanům, zdravotnictví, veřejnou 

dopravu a jiné. 350 miliard korun, které unikají ročně do zahraničí, 

musí jít na rozvoj českého národního hospodářství a pro občany! Jsme 

pro referendum o vystoupení ČR z EU. 

VV ÚV KSČM 

 

Komunisté vyzývají předsedu vlády Fialu k rezignaci 
Komunistická strana Čech a Moravy vyzývá předsedu vlády 

České republiky Petra Fialu k rezignaci.  

Komunisté jsou dlouhodobě znepokojeni chováním předsedy 

vlády, které vyvrcholilo veřejně vysloveným pohrdáním občany ČR, 

kteří v sobotu 3. září 2022 přijeli vyjádřit svůj odpor k řadě kroků 

vlády, protože členové vlády dávají stále více najevo, že občan jejich 

země pro ně není na prvním místě. Lidé, kteří zaplnili pražské 

Václavské náměstí, dali svojí účastí najevo, že současná pravicová 

vláda ohrožuje jejich důstojný život a je pro ně nepřijatelná. 

Tvrzení Fialy o tom, že tito lidé podlehli ruské propagandě či 

dezinformační kampani, jsou dalším cynickým projevem člověka, který 

funkci předsedy vlády nezvládá a svým chováním škodí většině občanů 

naší země.  

KSČM již od zahájení vojenské operace Ruské federace na 

území Ukrajiny, jako principiálně protiválečná strana, opakovaně 

zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na mírové řešení situace na 

Ukrajině a požaduje ukončení všech vojenských operací, které jsou v 

rozporu s mezinárodním právem.  

KSČM dlouhodobě poukazuje na neoddiskutovatelnou 

neschopnost vlády premiéra Fialy řešit extrémní nárůst cen energií, 

pohonných hmot, potravin a dalšího zboží každodenní spotřeby, kdy 

inflace dosahuje nejvyšších čísel od vzniku samostatné České 

republiky.  

 

Vedení KSČM 
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STŘÍPKY 
Světe, pozor! 
Skon královny Alžběty II. (8. 9. 2022) je symbolem konce jedné éry 

globálního vývoje, ve které hrál Západ prim půl tisíciletí. V nové éře 

se globální těžiště přesouvá do Asie. Bude to bez globálního 

konfliktu???  

Zatím USA a bývalé koloniální mocnosti vyhlásily studenou válku 

Číně (provokují Tchaj-wanem), neboť se bojí, že Čína jim přebírá 

Afriku, kterou si dlouhodobě hlídají kvůli nerostnému bohatství. Jenže 

Čína nevyváží do Afriky zbraně (USA má základny ve 29 zemích, 

Francie v 15), ale infrastrukturu, a to skoro do všech tamních zemí.  

Prezident USA – já mu říkám strýček Sam, někdo Velký bratr – 

působí vyrovnaně, ale tíží ho převeliká starost a strach: ztráta 

hegemonie ve světě. Proto vedle NATO založil další vojenská 

uskupení, např.  AUSUK (USA – Británie – Austrálie), proto 

likviduje (Ukrajinou) Rusko coby konkurenta a zároveň se chce dostat 

k sibiřskému bohatství, proto musí coby nezištný přítel ochránit EU 

(zištně), proto si musí ze států EU udělat přátele, tj. poslušné 

polokolonie, proto se chystá Tchaj-wanem na Čínu coby konkurenta. 

Americký ministr obrany L. Austin s J. Černochovou 9. 9. dojednali 

krátkodobý pobyt 800 cizích vojáků u nás, tzn. „Smolíčku, 

pacholíčku, otevři svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, hned 

zase půjdeme.“ Prý to v žádném případě neznamená trvalé působení 

v ČR nebo zřízení základny. Ne, ne! Pak dojednali pomoc ukrajinské 

armádě (Scholz ji dojednal už u 50 zemí, a Orbánovy řeči – „musíme 

financovat mír, ne válku“ – jsou marné). Pak dojednali nákupy v USA 

24 stíhaček za 8 mld. Kč a vyslání až 1200 českých vojáků na 

východní hranici NATO k Rusku.  

J. Černochová, která chce dokázat, že je ta pravá na svém místě, 

neudrží na uzdě své válečnictví a je za to chválena. Od Zelenského 

převzala Řád kněžny Olgy II. tř. (J. Lipavský Řád za zásluhy I. tř.). 

Sama v květnu předala ocenění 39 bojovníkům za odboj proti 

komunismu. Dosud jich bylo vydáno 2099. Dostávají odznak a 

100 000 Kč – pozůstalí manželé 50 000 Kč (bylo již vydáno 213 800  

000 Kč). Mašínům MO udělilo status účastníků 3. odboje. Petr Pavel, 

kandidát na prezidenta, řekl, že nezpochybňuje jejich odboj, ale to, že 

omámeného, bezmocného člověka podřezali jako sele, se mu příčí 

jako člověku a vojákovi. Černochová ví, komu dávat. Ukrajině poslala 

už 4 miliardy Kč na zbraně. 
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V ČR zvýšíme r. 2024 rozpočet na obranu z 1,35% HDP (90 mld. Kč) 

na 2%. 

EU dosud poslal Ukrajině 54 mld. Kč a půjčí jí dalších 123 mld. Kč.  

Svět mluví jen o zbraních, zbrojení, o válce. O válce dlouhé. Potřebuje 

vyprázdnit sklady zbraní a vyčerpat Rusko. Lidé už pochopili, že 

válka je tu pro zisky, přestávají vnímat, že přináší utrpení a zkázu (ale 

Zelenskyj se strýčkem Samem se snad brzy postarají, aby je rozplakali 

další Bučou). 

U nás máme problém. Už neplatí Havlovo: „Naše země nevzkvétá“, 

ale platí Noveského: „Naše země umírá“. Řekl to 3. 9. na Václavském 

náměstí na demonstraci, kde sedmdesát až sto tisíc lidí vyslovilo 

nedůvěru Fialovi a jeho vládě: „Nesloužíte lidem a národu, sloužíte 

Washingtonu, podporujete zájmy NATO, EU, Ukrajiny.“ Fiala označil 

demonstranty za proruské živly, P. Šafr řekl, že jde o proruské fašisty 

zaklínající se českým vlastenectvím..., že jde o naprosto primitivní 

spodinu společnosti. Experti na plyn, energetiku, zemědělství, 

ekonomiku, právo, vodohospodářství, atd. vyslovili na pódiu jednotný 

kritický názor na činnost vlády a žádali změnu.  

Změna je nutná, ale nejen u nás, nejen v Evropě. Celý svět je 

uspořádán kapitalisticky, tj. pro ZISKY pomocí lží, nenávisti, válek. 

Válka střídá válku, ale my to do 24. 2. 2022 nevěděli. Např. USA v r. 

2016 shodili v Sýrii, Iráku, Afganistánu, Libyi, Somálsku 26 170 

bomb a americké speciální jednotky operovaly ve 138 zemích (HaN 

27. 1. 2017).  

Světe, pozor! Co přijde po Ukrajině? Tohle?  

2014 J. Tymošenková: ...  a zapojím celý svět, aby z Ruska zbyla 

spálená země ... 

2022 L. Walesa: ... Nejlepší by bylo snížil počet obyvatel Ruska ze 

150 milionů na 50 ... 

Duch Bandery, genocida – zešíleli? Kdo „nach Osten“ zničit Rusy 

zase velí? Strýček Sam! A záminkou vzal Ukrajinu: Banderou 

vydráždit Rusa, dát mu vinu, že chce zpátky urvat země pod moc 

svoji. Nechce země ani Kyjev! Rus se bojí, že ty země NATO plné 

tanků, zbraní rozcupují šírou Rusi v dravém klání. Nebezpečí zná Rus 

ze své historie, pozná, kde strýček Sam vrtá, v zemi ryje, náciky že 

cvičí, zbraně, prachy vozí, v laboratořích, že viry zkázou hrozí. 

Duch Bandery, genocida vedly k tomu, že Krym, Donbas utekly zpět 

k Rusům domů. Ukrajina bez Bandery, zbraní vzkvete, strýček půjde 

rýt pak Tchaj-wan!  Pozor, světe! 
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NAŠI JUBILANTI  
Říjen 

 
Antonín Světlík 

 
Břeclav 

 
94 

 
let 

Drahomíra Dvořáková Břeclav 91  

Ludmila Polášková Týnec 91  

Jindra Hřebačková Týnec 85  

Vojtěch Maděryč Hustopeče 85  

Miroslav Mnacakanov Nikolčice 85  

Marie Předinská Břeclav 80  

Josef Girášek Mikulov 80  

František Damborský  Popice 80  

František Směřička Moravský Žižkov 80  

Marie Šulová Velké Pavlovice 75  

Zdena Kadlíčková Pasohlávky 75  

Jan Tureček Mikulov 75  

Ladislav Černek Brod nad Dyjí 70  

Drahomír Bubeníček  Klobouky 60  

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě  

 

Gratulujeme! 
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V úterý 6. 9. měli občané Břeclavi možnost pozdravit se a 

podebatovat s kandidátem na prezidenta za KSČM, soudruhem 

Josefem Skálou. 

S. Skála přijel podpořit naše kandidáty do komunálních voleb a pustil 

se s přítomnými do živé diskuse. U této příležitosti se podařilo u 

stánku KSČM nasbírat nějaké podpisy na Petici pro podporu J. Skály. 

Je vidět, že pokud oslovíme i lidi mimo stranu, podpisy se sbírat daří.  
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