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 Po rovnovážném výsledku voleb asi nikdo nepředpokládal, že jednání 
o vytvoření nové vlády bude jednoduché a krátké. 
Přesto si myslím, že jen málokdo očekával, že jednání bude probíhat tak po-
divně, zdlouhavě a pro normálního občana tak nesrozumitelně a neprůhled-
ně. V posledních dnech se k tomu připojily nezvládnuté procedurální obtíže 
při svolávání schůzek Topolánek-Paroubek, resp. delegace ODS a ČSSD. 
Je zřejmé, že hlavní odpovědnost za tento jejich nepodařený průběh nese To-
polánek. 
 Jde o dvě úrovně jednání, ústavní a politickou. Obě spolu úzce souvi-
sejí, přesto je nelze směšovat, protože ústavní procedura zná jistá pravidla a 
ta je třeba dodržovat. Jejich politické pozadí není nikde přesně stanoveno a 
může se měnit i podle vnitřních poměrů a zvyklostí té nebo oné strany. Je tře-
ba je mít na paměti, ale jasné a závazné jsou jen normy ústavní. 
 Topolánek jako předseda nejsilnější strany si sám vzal iniciativu k jed-
nání o sestavení nové vlády. Posvětil mu ji tehdy prezident republiky pověře-
ním - to je politická uzance, nikoli ústavní pravidlo - a Topolánek začal jednat. 
Své poslání si sám vyložil velmi extenzívně; i tu mu pomohl Václav Klaus výro-
kem, že v druhém kole Paroubka sestavením vlády nepověří. Topolánek pro 
sebe reklamoval tři pokusy o sestavení nové vlády, jež předvídá ústavní pro-
cedura. V důsledku toho se protahovala ustavující schůze Sněmovny, jež ne-
byla s to zvolit předsedu, místopředsedy a zřídit orgány Sněmovny. 
 Po zvolení „provizorního“ předsedy Sněmovny - opět něco, co ústava 
nezná - byl Topolánek jmenován předsedou vlády s úkolem předložit prezi-
dentovi seznam členů své vlády, aby je prezident mohl jmenovat a aby vláda 
do 30 dnů požádala Sněmovnu o důvěru. Už při svém jmenování se Topolá-
nek vyjádřil - zdálo se, že i k jistému údivu prezidenta republiky - že mu tento 
seznam předloží v průběhu několika týdnů. Týdny uběhly... 
 Je jen na něm, zda se svého jmenování vzdá, zjistil-li včera, že se to-
hoto úkolu nemůže zhostit. Trvalo mu to sice příliš dlouho, ale v zájmu stabil-
ní správy země by měl raději podat demisi a umožnit sestavit vládu schopnou 
dostát své odpovědnosti. 
 

Převzato z www.socdem.cz,  
zdroj Právo 25.08.2006 

Topolánek by měl podat demisiTopolánek by měl podat demisiTopolánek by měl podat demisiTopolánek by měl podat demisi    

Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, poslanec Parlamentu ČRProf. JUDr. Zdeněk Jičínský, poslanec Parlamentu ČRProf. JUDr. Zdeněk Jičínský, poslanec Parlamentu ČRProf. JUDr. Zdeněk Jičínský, poslanec Parlamentu ČR    

"Je jen na něm, zda se svého jmenování vzdá, zjistil-li včera, že se tohoto úko-
lu nemůže zhostit. Trvalo mu to sice příliš dlouho, ale v zájmu stabilní správy 
země by měl raději podat demisi a umožnit sestavit vládu schopnou dostát 
své odpovědnosti," uvedl poslanec PS P ČR Zdeněk Jičínský. 
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Volební program ČSSD Praha 8 pro komunální volbyVolební program ČSSD Praha 8 pro komunální volbyVolební program ČSSD Praha 8 pro komunální volbyVolební program ČSSD Praha 8 pro komunální volby    
Finance a majetek městské části:Finance a majetek městské části:Finance a majetek městské části:Finance a majetek městské části:    
1. Obnovíme grantovou a dotační politiku na úrovni MČ např. v oblasti sportu, 
vzdělávání, kultury, životního prostředí, volnočasových aktivit mládeže a seni-
orů apod. 
2. Chceme při realizaci vybraných investičních akcí více využívat fondy EU 
(obnova parků, bazénu Šutka,úprav kulturních památek apod.) 
3. Provedeme komplexní finanční audit hospodárnosti vynakládaných financí 
a budeme důsledně kontrolovat účelnost vynakládaných rozpočtových pro-
středků 
4. Zaměříme se na posílení výdajů na investice a na úspory běžných výdajů 
5. Budeme prosazovat navýšení dotací z hl.m. Prahy  
6. Nebudeme podporovat rozprodávání majetku MČ 
7. Budeme podporovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru při inves-
ticích na městské části 
8. Chceme vytvořit zejména finanční podmínky pro dostavbu areálu bazénu 
Šutka a předejít tak možnosti případného spekulativního prodeje těchto po-
zemků pro luxusní bytovou zástavbu.  
 
 
Zdravotnictví a sociální politika:Zdravotnictví a sociální politika:Zdravotnictví a sociální politika:Zdravotnictví a sociální politika:    
1. Zabezpečíme dostupnou primární zdravotní péči 
2. Nedopustíme prodej poslední polikliniky v Mazurské a budeme podporovat další sdružování ambulantních 
zdravotnických zařízení 
3. Budeme podporovat zdravotní a sociální zařízení zřizovaná městkou části  
4. Zachováme dostupnost pohotovostní lékařské i lékárenské péče v prostorách Fakultní nemocnice Bulovka 
5. Budeme spolupracovat s FN Bulovka při zajištění krizových lůžek 
6. Zajistíme koordinovanou zdravotně sociální péči o seniory. Rozšíříme nabídku polodenní péče (domovinek 
a stacionářů)  
7. Rozšíříme nabídku sociálního bydlení pro matky a rodiny v nouzi 
8. Umožňovat seniorům a zdravotně postiženým občanům žít ve svém domácím prostředí 
9. Pokračovat v preventivní práci s ohroženými dětmi a mládeží  
10. Cíleně budeme prosazovat omezování provozu hracích automatů 
 
 
Bezpečnost a pořádekBezpečnost a pořádekBezpečnost a pořádekBezpečnost a pořádek    
1. Budeme podporovat všechna opatření směřující k větší účasti občanů při zajišťování jejich bezpečnosti a 
ochrany majetku  
2. Posílíme spolupráci s městskou policií pro preventivní činnost policie v ulicích i u školských a dětských za-
řízení  
3. Prosadíme integrovaný kamerový systém v nejproblematičtějších oblastech městské části 
4. Chceme zpřístupnění bezpečnostních kamer umístěných v městské části Prahy 8 na Internetu 
5. Budeme prosazovat výkon alternativních trestů a využití nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce 
6. Ve spolupráci s městskou policií budeme prosazovat monitoring míst, kde se vyskytují málo přizpůsobivý 
občané.  
 
 
Školství, kultura, tělovýchova a sport: Školství, kultura, tělovýchova a sport: Školství, kultura, tělovýchova a sport: Školství, kultura, tělovýchova a sport:     
1. Nadále budeme postupně zhodnocovat technický stav škol a školských objektů, jejich rekonstrukce a mo-
dernizace 
2. Budeme zvyšovat podporu kvality vzdělávání 
3. Rozšíříme podporu zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit 
4. Zrekonstruujeme dětská a školní hřiště 
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5. Cíleně podpoříme volnočasové a vzdělávací aktivity pro naše občany  
6. Zamezíme privatizaci kulturních domů 
7. Zachováme dostupné mateřské školy a jesle. 
 
 
Informační politika a styk s veřejnostíInformační politika a styk s veřejnostíInformační politika a styk s veřejnostíInformační politika a styk s veřejností    
1. Budeme pořádat veřejné diskuse s občany k aktuálním problémům 
2. Chceme maximální využití internetu pro rychlý styk občanů při vyřizování různých záležitostí na Úřadě MČ 
Praha 8 
3. Zpřístupnění maxima informací o činnosti úřadu městské části občanům 
4. Na internetových stránkách městské části bude vytvořena úplná databáze všech volnočasových aktivit 
pro občany Prahy 8, zejména pro děti, mládež a seniory. 
 
 
Územní rozvoj a dopravaÚzemní rozvoj a dopravaÚzemní rozvoj a dopravaÚzemní rozvoj a doprava    
1. Zasadíme se za rychlou dostavbu silničního obchvatu města a za více investic do opravy komunikací 
2. Budeme nadále podporovat rozšiřování cyklostezek  
3. Budeme prosazovat přijetí takových dopravních opatření a to jak v dopravě hromadné tak i individuální, 
které zlepší dopravní potřeby občanů městské části s důrazem na bezpečnost a dostupnost dopravy jako 
takové.  
4. Budeme prosazovat systematické prověřování účelu dopravních značek, a to včetně zapojení do systému 
různých výjimek 
5. Zaměříme se na možnosti rozšíření systému parkování osobních automobilů 
6. Budeme hledat možnosti parkování poblíž stanic metra.  
7. Podpoříme rozvoj cestovního ruchu a lepší využití kulturních památek v městské části Praha 8  
8. Budeme prosazovat včasné a kvalitní provádění údržby komunikací s důrazem na zimní období.  
 
 
Bytový fondBytový fondBytový fondBytový fond    
1. Budeme podporovat výstavbu nových malometrážních bytů pro mladá manželství 
2. Budeme postupně zhodnocovat stav bytového fondu 
3. Chceme zachovat bytový fond ve vlastnictví MČ pro možnost postupného převádění na startovací či soci-
ální byty a vytvořit podmínky pro tzv. vyrovnávací příspěvek na nájemné 
4. Chceme se zasadit ve spolupráci se sociálním odborem městské části o důsledné řešení problematiky 
neplatičů 
5. Z důvodu racionalizaci nákladů na správu majetku městské části, budeme podporovat vytvoření nezisko-
vé organizace pro správu bytového fondu Praha 8, řízenou přímo městskou částí.  
 
 
Ochrana životního prostředíOchrana životního prostředíOchrana životního prostředíOchrana životního prostředí    
1. Zlepšíme péči o čistotu naší městské části 
2. Budeme podporovat ekologickou výchovu a ochranu přírody, jak ve školách, tak mezi občany 
3. Zasadíme se o zvýšení podílu recyklace odpadů 
4. Podpoříme výstavbu nových parků a zeleně 
5. Budeme podporovat zlepšení ovzduší v Praze zejména podporou zavádění alternativních pohonů v MHD 
6. Budeme vystupovat proti navyšování jízdného za MHD 
7. U všech dopravních i nedopravních staveb chceme prosadit takové změny stavebních projektů, aby byl 
zachován současný ráz městských částí a přilehlého území s důrazem na jeho kvalitu, ekologii a zachování 
přírodního rázu předmětného území  
8. Podpoříme revitalizaci okolí Rokytky 
9. Budeme podporovat další nárůst třídění odpadů občany  
10. Rozšíříme počet „psích“ parků. 
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Lídři kandidátních listin v komunálních volbáchLídři kandidátních listin v komunálních volbáchLídři kandidátních listin v komunálních volbáchLídři kandidátních listin v komunálních volbách    

Ing Milan HejkrlíkIng Milan HejkrlíkIng Milan HejkrlíkIng Milan Hejkrlík    
    
Volební moto: Stop bezúčelné privatizaci.Stop bezúčelné privatizaci.Stop bezúčelné privatizaci.Stop bezúčelné privatizaci. 
 
- gesce za oblast majetku městské části 
- absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze 
- kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu 

Bc. Daniel RödigBc. Daniel RödigBc. Daniel RödigBc. Daniel Rödig    
    
Volební moto: Důsledná kontrola = základ efektivity .Důsledná kontrola = základ efektivity .Důsledná kontrola = základ efektivity .Důsledná kontrola = základ efektivity . 
 
- gesce za oblast kontroly a internáho auditu 
- absolvent ekonomicko správní fakulty Univerzity Pardubice 
- vedoucí oddělení interního auditu Ministerstva pro místní rozvoj 

Volební obvod Karlín Volební obvod Karlín Volební obvod Karlín Volební obvod Karlín ---- Libeň Libeň Libeň Libeň    

Ing. Miloš MášaIng. Miloš MášaIng. Miloš MášaIng. Miloš Máša    
    
Volební moto: Naším cílem jsou bytové jistoty občanůNaším cílem jsou bytové jistoty občanůNaším cílem jsou bytové jistoty občanůNaším cílem jsou bytové jistoty občanů    ....    
 
- gesce za oblast výstavby a územního rozvoje 
- absolvent stavební fakulty ČVUT 
- vedoucí útvaru projektové přípravy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Kateřina KubešováKateřina KubešováKateřina KubešováKateřina Kubešová    
    
Volební moto: Zdraví = Vy +zdravotní péče = myZdraví = Vy +zdravotní péče = myZdraví = Vy +zdravotní péče = myZdraví = Vy +zdravotní péče = my    ....    
    
- gesce za sociální a zdravotní oblast 
- absolventka střední odborné školy gastronomické 
- realitní makléřka 

Volební obvod KobylisyVolební obvod KobylisyVolební obvod KobylisyVolební obvod Kobylisy    

Roman Petrus Roman Petrus Roman Petrus Roman Petrus ---- kandidát na starostu Městské části Praha 8 kandidát na starostu Městské části Praha 8 kandidát na starostu Městské části Praha 8 kandidát na starostu Městské části Praha 8    
    
Volební moto: Zamezíme privatizaci kulturních domů.Zamezíme privatizaci kulturních domů.Zamezíme privatizaci kulturních domů.Zamezíme privatizaci kulturních domů.    
 
- gesce za oblast kultury 
- absolvent integrované střední školy - obor knihkupec 
- manažer regionalistiky agentury Czechtourism 

Mgr. Radim ZátopekMgr. Radim ZátopekMgr. Radim ZátopekMgr. Radim Zátopek    
    
Volební moto: Optimalizace investic a zakázek městské části.Optimalizace investic a zakázek městské části.Optimalizace investic a zakázek městské části.Optimalizace investic a zakázek městské části.    
 
- gesce za oblast zakázek a investic 
- absolvent pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
- manažer sekce nákupu developerské společnosti 



Š e s t é  č í s l o ,  r o č n í k  I I .  S t r á n k a  5  

Ing. Lenka MajerováIng. Lenka MajerováIng. Lenka MajerováIng. Lenka Majerová    
    
Volební moto: Lepší podmínky pro učitele.Lepší podmínky pro učitele.Lepší podmínky pro učitele.Lepší podmínky pro učitele. 
 
- gesce za oblast školství 
- absolventka Vysoké školy dopravní v Žilině    
- středoškolská profesorka 

Ing. Petr PokornýIng. Petr PokornýIng. Petr PokornýIng. Petr Pokorný    
    
Volební moto: Přívětivá radnice jako rádce, ne jako dráb.Přívětivá radnice jako rádce, ne jako dráb.Přívětivá radnice jako rádce, ne jako dráb.Přívětivá radnice jako rádce, ne jako dráb. 
 
- gesce za ekonomickou oblast    
- absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT 
- soukromý podnikatel v oboru ekonomického poradenství 

Volební obvod Bohnice Volební obvod Bohnice Volební obvod Bohnice Volební obvod Bohnice ---- Čimice Čimice Čimice Čimice    

JUDr. Ing. Tomáš NovotnýJUDr. Ing. Tomáš NovotnýJUDr. Ing. Tomáš NovotnýJUDr. Ing. Tomáš Novotný    
    
Volební moto: Čistá a zdravá Praha 8.Čistá a zdravá Praha 8.Čistá a zdravá Praha 8.Čistá a zdravá Praha 8. 
    
- gesce za oblast životního prostředí 
- absolvent fakulty mezinárodních vztahů VŠE a právnické fakulty Univerzity Karlovy 
- náměstek ministra životního prostředí 

Zdeněk ŠevčíkZdeněk ŠevčíkZdeněk ŠevčíkZdeněk Ševčík    
    
Volební moto:  Bydlení Bydlení Bydlení Bydlení————Vaše starosti na moji hlavu.Vaše starosti na moji hlavu.Vaše starosti na moji hlavu.Vaše starosti na moji hlavu.    
 
- gesce za oblast bydlení 
- absolvent Střední průmyslové školy stavební 
- soukromý podnikatel ve stavebnictví 

Ing,. Petr KiliánIng,. Petr KiliánIng,. Petr KiliánIng,. Petr Kilián    
    
Volební moto:  Více financí do bydlení včetně financí z evropských fondů. Více financí do bydlení včetně financí z evropských fondů. Více financí do bydlení včetně financí z evropských fondů. Více financí do bydlení včetně financí z evropských fondů. 
 
- gesce za oblast dorpavy 
- absolvent Strojnícké faulty Vysoké vojenské školy letecké v KošicíchKošicíchKošicíchKošicích 
- specialista speciálního stavebního úřadu 

Mgr. Eva BielanováMgr. Eva BielanováMgr. Eva BielanováMgr. Eva Bielanová    
    
Volební moto:  Umožňovat seniorům a zdravotně postiženým občanům žít ve svém domá- Umožňovat seniorům a zdravotně postiženým občanům žít ve svém domá- Umožňovat seniorům a zdravotně postiženým občanům žít ve svém domá- Umožňovat seniorům a zdravotně postiženým občanům žít ve svém domá-
cím prostředí.cím prostředí.cím prostředí.cím prostředí.    
 
- gesce za oblast sociální a zdravotnízdravotnízdravotnízdravotní 
- absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
- právnička Ministerstva pro místní rozvoj 
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Česká sociální demokracie v červnu 1916 na komitétu Česká sociální demokracie v červnu 1916 na komitétu Česká sociální demokracie v červnu 1916 na komitétu Česká sociální demokracie v červnu 1916 na komitétu 
Socialistické internacionály ve StockholmuSocialistické internacionály ve StockholmuSocialistické internacionály ve StockholmuSocialistické internacionály ve Stockholmu    
Jaromír Šída, senior MO ČSD LibeňJaromír Šída, senior MO ČSD LibeňJaromír Šída, senior MO ČSD LibeňJaromír Šída, senior MO ČSD Libeň    

 V červnu 1916 výkonný výbor Socialistic-
ké internacionály zahájil akci proti válce. Výsled-
kem bylo rozhodnutí uspořádat mírové konfe-
rence. K tomu účelu byl zřízen holandsko skan-
dinávský komitét, který od května do října 1917 
si zval do Stockholmu zástupce jednotlivých so-
cialistických stran. 
 Delegace českých sociálních demokratů 
byla pozvána na dny 26. a 27. června 1917. 
Pražský lidový dům vybral za delegáty Gustava 
Habrmana, Antonína Němce a dr. Boh. Šmerala. 
Do Stockholmu vyjeli napřed Habrman s Něm-
cem, které až k Baltu do Sassnitz doprovázeli 
poslanci Rudolf Jaroš, František Modráček 
(pradědeček Petry Buzkové), Antonín Svěcený, 
František Hnátek (dědeček autora tohoto člán-
ku) a funkcionáři strany Hudec, Kouča a Šma-
hel. Dr. Šmeral jel později a cestou se ještě za-
stavil v Berlíně, aby tam přešetřil situaci a porov-
nal ji s vlastním politickým názorem.  
 Ještě před odjezdem delegace do 
Stockholmu spisovatelé Alois Jirásek a Jaroslav 
Kvapil vyjádřili pochybnosti k osobě dr. Šmerala, 
známého prorakouskými centristickými názory, 
který by mohl svým vystoupením poškodit zájmy 
českého národa usilujícího o národní samostat-
nost. 
 Pro tyto obavy byly zcela oprávněné dů-
vody. Později vyšlo najevo, že dr. Šmeral hned 

po příjezdu do Stockholmu se setkal s emisa-
rem prof. Masaryka, Prokopem Maxou, a žádal 
od něho informace. Současně ŠMeral upozornil 
Maxu, že o svém setkání s ním podá zprávu na 
rakouso-uherském vyslanectví. 
 Před stockholmským komitétem poslanci 
Habrman i Němec vypovídali shodně, že 95 pro-
cent českého národa se staví proti ústředním 
mocnostem a spoléhá se na vítězství dohodo-
vých vojsk. Současně vyjádřili vůli českého náro-
da usilujícího o získání státní samostatnosti. 
 Dr. Šmeral naštěstí vypovídal obdobně. 
Jeho výpověď zřejmě ovlivnilo setkání s Masary-
kovým emisarem prof. Maxou a pravděpodobně 
i obava, že po návratu do Prahy byl by politicky 
zněmožněn, i když doma později jeho zprávy ze 
Stockholmu byly dost rezervované a v mnohém i 
protichůdné. Projevoval se tak již jako budoucí 
zrádce sociální demokracie.  
 Celkově lze jen potvrdit, že česká sociální 
demokracie svou účastí na stockholmském ko-
mitétu Socialistické internacionály se významně-
podílela nejen na ukončení první světové války, 
ale hlavně na vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky.  
 
Volně zpracováno podle knihy Dr. Františka Sou-
kupa „28. říjen 1978“ 
  

Vzpomínka na JUDr. Václava HoléhoVzpomínka na JUDr. Václava HoléhoVzpomínka na JUDr. Václava HoléhoVzpomínka na JUDr. Václava Holého    
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 V měsíci záři měli bychom věnovat vzpo-
mínku zasloužilému sociálnímu demokratovi 
i občanu Prahy 8 Dr. Václavu Holému, který byl 
30. září 1941 nacisty popraven. JUDr. Václav 
Holý se narodil 24. července 1900 v Poličce. Po 
vystudování práv se zabýval zejména sociálně 
politickými a národněhospodářskými otázkami. 
Od mládí pracoval v sociálně demokratické stra-
ně a vyvíjel značnou přednáškovou a organizač-
ní aktivitu v Dělnické akademii.  

 Bydlel se svou maželkou Vlastou a syny 
Václavem a Ivou v Libni v Kaplířově ulici, dnešní 
Světově (pár kroků od našeho sekretariátu). 
Jedno funkční období zastával též místo ná-
městka starosty v Libni. 
 Patřil k blízkým spolupracovníkům minis-
tra Ing. Jaromíra Nečase, po němž v červenci 
1939 převzal předsednictví Nejvyššího cenové-
ho úřadu. Octl se v okruhu spolupracovníků jed-
né z prvních protinacistických odbojových orga-
nizací - Politického ústředí. 
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 Počátkem roku 1940 se stal zástupcem 
sociální demokracie v Politickém ústředí  sou-
časně jeho představitelem v Ústředním vedení 
odboje domácího (ÚVOD). Jeho ilegální činnost 
spočívala hlavně v politickém a hospodářském 
zpravodajství. Přitom si vybudoval rozsáhlou síť 
informátorů a spolupracovníků. 
 Nedbal rad, aby odešel do zahraničí s 
námitkou, že „někdo to musí dělat doma“. 23. 
dubna 1941 byl zatčen gestapem, vězněn, krutě 

vyslýchán a dne 30. září 1941 v jízdárně ruzyň-
ských kasáren popraven. 
 Tak odešel „ten, který mlčet uměl a pěv-
ně zaťal ret“, jak o něm napsal jeho přítel Jaro-
slav Seifert v básni „Hlas mrtvého“.  
 V roce 1948 bylo jeho jménem nazváno 
bývalé Blanické náměstí v Libni. Název tohoto 
náměstí by nám měl trvale připomínat jméno 
tohoto statečného občana a zasloužilého sociál-
ního demokrata. 

Vzpomínka na JUDr. Františka SoukupaVzpomínka na JUDr. Františka SoukupaVzpomínka na JUDr. Františka SoukupaVzpomínka na JUDr. Františka Soukupa    

 Před 135 lety, 22: srpna 1871, v Kamen-
né Lhotě u Uhlířských Janovic se narodil Franti-
šek Soukup. Přestože pocházel z chudé dělnic-
ké rodiny, měl již od mládí dostatek energie, aby 
vystudoval a ovlivněn osobností T. G. Masaryka 
se věnoval boji za národní a sociální emancipa-
ci. 
 Přestože Soukupovi nescházely umělec-
ké aspirace, svou činnost zaměřil na publicistiku 
v oblasti kulturních střetů, boje s klerikalismem 
a politiky. Proto také v roce 1896 vstoupil do 
Českoslovanské sociálně-demokratické strany 
dělnické. Byl spoluzakladatelem Dělnické aka-
demie a Práva lidu. Již v roce 1897 byl pověřen 
funkcí sociálně demokratického zpravodaje 
v říšské radě, odkud podával pozoruhodná par-
lamentní zpravodajství. 
 Od roku 1904 pracoval také v Socialistic-
ké internacionále a to až do roku 1938. Na VII. 
sjezdu strany vystoupil rázně za všeobecné hla-
sovací právo. Roku 1907 byl dr. Soukup zvolen 
říšským poslancem. V roce 1909 se přidal k au-
tonomistickému křídlu v sociální demokracii a 
postavil se tak proti Boh. Šmeralovi. V roce 
1911 byl zvolen do Sboru obecních starších za 
Prahu VII. 

 Po započetí první světové války zapojil se 
dr. Soukup do domácího odboje. Patřil ke čle-
nům Maffie, který byla ve spojení s exilovými 
partnery řízenými hlavně T. G. Masarykem a Ed. 
Benešem.  
 Dne 13. dubna 1918 dr. Soukup spolu s 
Ant. Švehlou přijal do rukou Národního výboru 
Obilní ústav a spolu s dr. Rašínem, Ant. Švehlou 
a Jiřím Stříbrným převzali na místodržitelství 
všechnu veřejnou státní správu v českých ze-
mích. 
 V přvní československé vládě stal se dr. 
Soukup ministrem spravedlnosti. V roce1920 se 
stal místopředsedou Senátu a v roce 1929 
předsedou senátu. 
 Mnichovský diktát v roce 1938 dr. Sou-
kupa krutě postihl, protože již nijak nemohl po-
moci k záchraně demokratického státu. 1. října 
1939 byl nakrátko zatčen gestapem. V naprosté 
deziluzi zemřel 11. listopadu 1940. 
 Jméno dr. Františka Soukupa by nemělo 
být nikdy zapomenuto a stále bychom ho měli 
mít na paměti, že za první republiky byl téměř 
symbolem Čs. Sociální demokracie a že své kré-
do uložil v nezapomenutelném díle „28. říjen 
1918“. 

Jaromír Šída, senior MO ČSD LibeňJaromír Šída, senior MO ČSD LibeňJaromír Šída, senior MO ČSD LibeňJaromír Šída, senior MO ČSD Libeň    

Volební stránky ČSSD Praha 8 naleznete na adrese:Volební stránky ČSSD Praha 8 naleznete na adrese:Volební stránky ČSSD Praha 8 naleznete na adrese:Volební stránky ČSSD Praha 8 naleznete na adrese:    
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Termíny předvolebních akcíTermíny předvolebních akcíTermíny předvolebních akcíTermíny předvolebních akcí    

Změny akcí možné !!!Změny akcí možné !!!Změny akcí možné !!!Změny akcí možné !!!    
Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu a na www.komunalky.cz !!!Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu a na www.komunalky.cz !!!Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu a na www.komunalky.cz !!!Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu a na www.komunalky.cz !!!    

DatumDatumDatumDatum    ČasČasČasČas    MístoMístoMístoMísto    AkceAkceAkceAkce    
01.09.2006 18:00 Sekretariát Zahájení volební kampaně, představení www 

stránek, tabla a volebního šotu, součástí bude i 
představení volebního programu a jednotlivých 
kandidátů. 

07.09.2006 14:00 Metro Ládví Den s ČSSD na Praze 8Den s ČSSD na Praze 8Den s ČSSD na Praze 8Den s ČSSD na Praze 8    
Hudební odpoledne - Bubeníčci, zpěvačkou a po-
řady pro dospělé i děti. 

11.09.2006 17:30 Bohnice -
Krakov 

Rozdávání předvolebních letáků u obchodního 
centra a stanic autobusu. 

15.09.2006 18:30 Sekretariát Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy fotografie Prahy 8 objektivem 
Thomase Svobody 

18.09.2006 17:30 Čimice-Draháň Rozdávání předvolebních letáků u obchodního 
centra Draháň a přilehlých stanic autobusu 

19.09.2006 17:30 Sekretariát SON Praha 8SON Praha 8SON Praha 8SON Praha 8    
Právní poradna v oblasti nájemních vztahů a byd-
lení 

25.09.2006 17:30 Metro Palmov-
ka (U KB) 

Rozdávání předvolebních letáků u stanice metra 
Palmovka. 

28.09.2006 17:30 Čimice - Domov 
důchodců 

Akce pro senioryAkce pro senioryAkce pro senioryAkce pro seniory    
Hudební večer s Richardem Adamem a skupinou 
Pusiny. 

02.10.2006 17:30 Metro Florenc Rozdávání předvolebních letáků u stanice metra 
Florenc. 

03.10.2006 17:30 Sekretariát SON Praha 8SON Praha 8SON Praha 8SON Praha 8    
Právní poradna v oblasti nájemních vztahů a byd-
lení 

09.10.2006 17:30 Metro Kobylisy Rozdávání předvolebních letáků u stanice metra 
Kobyliské náměstí. 

12.10.2006 14:00 Elznicovo ná-
městí (palác 
Svět - Libeň) 

Happening na RokytceHappening na RokytceHappening na RokytceHappening na Rokytce    
Hudební odpoledne - Stanislav Hložek, Majga, 
skupina Pusiny. Zábava pro děti i dospělé, soutě-
že a program zaměřeny na životní prostředí a od-
reagování. 

13.10.2006 18:30 Sekretariát Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy fotografie úprav Rokytky 
16. - 19. 10. 
2006 

6:00  Metro Palmov-
ka 

Rozdávání Koblih u stanice metra Palmovka 

16. - 19. 10. 
2006 

6:00  Metro Kobylisy Rozdávání Koblih u stanice metra Kobyliské ná-
městí 

17.10.2006 17:30 Sekretariát SON Praha 8SON Praha 8SON Praha 8SON Praha 8    
Právní poradna v oblasti nájemních vztahů a byd-
lení 

19.10.2006 16:00 Karlínské ná-
městí 

Zpíváme s GondolánemZpíváme s GondolánemZpíváme s GondolánemZpíváme s Gondolánem    
 


