
 

 

12. září 2019  

TZ: Čeští a němečtí politici si připomenou sto let sudetoněmecké 

sociální demokracie  

Teplice v pondělí 16. září navštíví ministr zahraniční věcí ČR Tomáš Petříček (ČSSD) 

a místopředsedkyně Sociálně demokratické strany Německa (SPD) paní Natascha 

Kohnen. Společně si připomenou 100 let od založení Německé sociálně 

demokratické strany dělnické v Československu (DSAP).  

“Volte DSAP” mohou číst na volebních plakátech v Teplicích lidé od 1. září. Kampaň 

upozorňuje na 100. výročí založení již zaniklé Německé sociálně demokratické strany 

dělnické v Československu (DSAP). Strana, která byla členkou vlád meziválečného 

Československa a jejíž členové hájili demokratické Československo proti Hitlerovi se 

zbraní v ruce, byla založena v teplickém hotelu Imperator (U Červeného kostela 12) v 

září 1919.  

Právě na místě, kde hotel původně stál, se bude v pondělí 16. září od 11.00 konat 

slavnostní shromáždění. Kromě ministra zahraničních věcí ČR a místopředsedy ČSSD 

Tomáše Petříčka a místopředsedkyně německé sociální demokracie Nataschy 

Kohnen vystoupí předseda Seligerovy obce Albrecht Schläger.  

Hlavní shromáždění je doplněno doprovodnými programy, jako např. procházkou 

sociálně demokratickými Teplicemi v neděli 15. září nebo procházkou po stopách 

DSAP v Praze 26. září 2019. 

“DSAP byla během své historie jedním z pilířů demokracie v Československu, od roku 

1929 se také podílela na vládě. Rozhodně se také postavila proti nacismu. Za to byli její 

členové pronásledováni, vražděni a mnozí museli emigrovat,” vysvětluje za pořadatele 

akce historik Thomas Oellermann. 

Vylepené volební plakáty využívají grafiku prvorepublikových plakátů DSAP 

vytvořených grafikem Georgem Hansem Trappem, tvůrcem celé řady dobových 

protifašistických plakátů a grafik a prezentací sociálně demokratických organizací. 

Trapp v roce 1938 emigroval z Československa do Norska, kde byl ale zatčen 



 

 

gestapem a odvlečen do Německa, kde byl až do konce války vězněn v koncentračních 

táborech. 

Osudy DSAP přibližuje také projekt Masarykovy demokratické akademie a zastoupení 

Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice Lidové domy (www.lidovedomy.cz), online 

průvodce po stopách českého sociálně demokratického a dělnického hnutí.  

 

Program akce naleznete zde:  

bit.ly/100letDSAP 

 

Kontakt pro média: 

Thomas Oellermann 

thomas.oellermann@fesprag.cz 

+420 734 570 597 

bit.ly/100letDSAP 

http://www.lidovedomy.cz/


 

 

 

 


