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Úvod 

Lví silou vzletem Sokolím 

kupředu kráčejme 

a drahé vlasti v oběti 

své síly snášejme. 

A byť i cesta daleká, 

ta Sokolíka neleká, 

jen mužně, statně ku předu, 

vždyť drahá vlast čeká! 

Vlast máti až nás zavolá, 

co věrné dítky své, 

tu mocná paže Sokola, 

zlé škůdce v souboj zve! 

Tož blahá bude naše slast, 

za oběť svůj i život klást, 

to svaté heslo Sokola: 

za národ, drahou vlast. 

Jen bratři, silou hrdinnou 

svou hajme vlast i řeč, 

to chloubou buď nám jedinou 

a pro ni spějme v seč. 

A potom teprv v spásný den, 

nám vzejde krásný, zlatý sen, 

pak slunce jasným bude plát 

nám povždy volnost jen. ' 

1 Autorem písně je František J. Pelz. Vzorný sborník sokolských pochodových písní s nápěvy. Otto 
Virval. Praha 1922. s.8. 
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Dnes již nám může text této písně připadat patetický, až úsměvný. Přesto 

v době první československé republiky byl Sokolem i veřejností brán velmi vážně a 

pravdivě. 

Nacistický a poté hlavně komunistický režim v Československu v druhé 

polovině 20. století se významně podepsaly na zničení hodnotových systémů, 

kultury a tradic, jež se zde vyvíjely po staletí, a výrazně přispěly к devastaci 

společnosti i jednotlivců. 

Významnou složkou české společnosti za Rakousko-Uherska a hlavně za 

první republiky byly občanské spolky. К jejich náplni činnosti nepatřily pouze 

odborné nebo zájmové aktivity, ale v jejich práci lze jasně vystopovat i prvky 

vlastenecké výchovy, sociální a národní sounáležitosti a touhu participace na 

budování svobodného a samostatného národního státu. 

Komunistická historiografie ve svém marxistickém pohledu na společenský 

vývoj reprezentovaný ideou třídního boje o tomto prvku společnosti tvrdošíjně 

mlčela. Taktéž polistopadová historiografie se spíše zajímala o dějiny „velké 

politiky" a ony „drobné a nepodstatné" dějiny každodenního života opomíjela. 

Teprve v současnosti se historický výzkum zaměřuje i na tyto zdánlivě nepodstatné 

části naší historie, bez nichž by obraz života české společnosti první poloviny 20. 

století nebyl úplný. 

Cílem této práce je přiblížit činnost jednoho z největší spolků první 

republiky Československé obce sokolské a jeho podíl na přípravě obrany republiky 

na konci 30. let 20. století. Sokol nebyl pouze tělovýchovnou organizací, jeho 

aktivity zasahovaly i do dalších společenských sfér. Sokolská tělocvičná soustava se 

stala základem a inspirací pro mnoho sportovních odvětví, jako je atletika a 

gymnastika, s přesahem do branné výchovy, což bylo na konci 30. let více než 

aktuální téma. 

Sokol se vždy prezentoval jako česká (československá) vlastenecká 

organizace. Přestože byl považován za apolitické sdružení, jeho společenský a 

státotvorný vliv byl ohromný. Právě díky tomu dokázal pod svá křídla pojmout 

nejrůznější sociální vrstvy společnosti a sjednotit je pod společnou ideu národního 

vlastenectví. Významný je též jeho podíl na rozvoji demokratických ideálů v české 

společnosti a jeho odpor a rezistence vůči nesvobodě a totalitě. 
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1. Prameny a literatura 

1.1 Archivní prameny 

Archivní prameny к dějinám Československé obce sokolské2 а к X. 

všesokolskému sletu se nacházejí v Národním archivu v Praze. 

Jde především o fond „Československá obec sokolská". Tento fond byl 

zpracován počátkem 70. let 20 století na základě dokumentů převzatých z bývalého 

sokolského archivu v ústředí ČOS - Tyršova domu, poté co byla činnost ČOS na 

počátku roku 1951 zakázána komunistickým režimem. 

Struktura fondu koresponduje s organizační strukturou ČOS, tudíž vnitřní 

tématické dělení fondu odpovídá agendám jednotlivých odborů a součástí ČOS 

(předsednictvo, výkonný výbor, muzejní odbor, vzdělavatelský odbor, pořadatelský 

odbor atd.). 

Ve fondu se nacházejí souhrnné informace к jednotlivým všesokolským 

sletům3, ke společenské situaci к předmnichovskému období z pohledu ČOS a 

jejího členstva4, dokumenty popisující činnost ČOS ve dnech následujících po 

mnichovské dohodě a po záboru pohraničních oblastí Československa vojsky třetí 

říše5, nacházejí se zde informace к činnosti Sokola za „druhé republiky" 

(zajímavým pramenem je sbírka korespondence6, starosty ČOS MUDr. Stanislava 

Bukovského7 který za „druhé republiky" zastával ve vládách generála Syrového 

2 Dále jen ČOS. 
3 К X. všesokolskému sletu se dokumenty nacházejí v N A Praha, fond ČOS, kart.č. 820 -840. 
4 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 115 -116 . 
5 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 305. 
6 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 108 -111. 
7 MUDr. Stanislav Bukovský se narodil se 2. května 1889 V e Vyškově v mlynářské rodině. 
Vystudoval soukromé matiční gymnázium a po maturitě v roce 1908 odešel studovat do Prahy na 
Lékařskou fakultu Karlovy univerzity.V dubnu 1906 vstoupil do Sokola. V roce 1908 stal cvičitelem 
sboru Sokola pražského. Na podzim 1912 se dobrovolně přihlásil к lékařské výpravě na Balkán, aby 
pomáhal místním obyvatelům jako lékař. Na doktora lékařských věd promoval v listopadu roku 
1913. Během roční vojenské služby, kterou nastoupil po studiích, ho zastihla první světová válka. 
Působil ve vojenských lazaretech a na Balkáně, po těžkém zranění nohy se dostal jako invalida do 
vojenské nemocnice na Hradčanech. Zde se stal vedoucím plicního oddělení. V únoru 1921 byl 
povolán do náčelnictva Československé obce sokolské a byl pověřen vybudovat lékařsko-badatelský 
odbor. Jako lékař se zkušenostmi závodníka pravidelně přednášel ve cvičitelských školách ČOS, 
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post ministra bez portfeje8, resp. ministra školství a národní osvěty9), informace 

к situaci Sokola na Slovensku10, resp.ve Slovenském štátě, a v období počátku 

Protektorátu Čechy a Morava, až do oficiálního zastavení činnosti nacistickými 

okupačními orgány,11 a informace ke škodám způsobeným ČOS během okupace.12 

Ve fondu se nacházejí i dílčí informace o spolupráci či kontakty ČOS 

s dalšími tělovýchovnými organizacemi působícími v době „první republiky" jako 

byl Československý Orel, Svaz dělnických tělovýchovných jednot13, Federace 

dělnický tělovýchovných jednot14, resp. Federace proletářské tělovýchovy15 a 

Německý svaz turnerů v Československu (Deutscher Turnverbund in der 

Tschechoslowakei)16. 

Ve fondu „Svaz dělnických tělovýchovných jednot 1920 - 1948" jsou 

uloženy dokumenty dokládající spolupráci mezi ČOS a SDTJ17v období kolem X. 

všesokolského sletu, a dále v době po Mnichovu při přípravách plánovaného 

projektu sjednocené tělovýchovy. 

Ve fondu „Presidium policejního ředitelství 1931 - 1941"18 se nalézají 

informace vztahující se kX. všesokolskému sletu z pohledu Presidia policejního 

ředitelství Praha. Jde hlavně o zabezpečení hladkého průběhu sokolského průvodu 

Prahou, plynulosti provozu městské hromadné dopravy i osobní dopravy v době 

sletu, zabránění protistátních provokací a občanských nepokojů. 

Dalším cenným zdrojem informací v tomto fondu jsou situační zprávy a 

monitoring odboru Státní bezpečnosti I. Presidia policejního ředitelství Praha 

odbornými články přispíval do Cvičitele a do j iných odborných periodik. V roce 1922 byl jmenován 
šéflékařem nemocenského ústavu léčebného fondu veřejných zaměstnanců, v roce 1931 byl zvolen 
místostarostou ČOS, starostou se stal o rok později, v roce 1932. V roce 1938 krátce pracoval jako 
ministr bez portfeje ve vládách generála Syrového, kde byl pověřen správou ministerstva školství a 
národní osvěty. 8. října 1941 byl Bukovský zatčen Gestapem. Nejprve byl vězněn v Terezíně a 15. 
ledna 1942 deportován do Osvětimi. Zemřel 14. 8. 1942 pravděpodobně v plynové komoře. 
8 Ve funkci od 22.9 .1938 do 4.10.1938. 
9 Ve funkci od 4 .10.1938 do 1.12.1938. 
10 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 117 -118 . 
11 Činnost ČOS byla úředně zastavena dne 12. 4. 1941. Veškerý majetek ČOS byl zkonfiskován ve 
prospěch Třetí říše. 
12 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 344. 
13 Dále jen SDTJ. 
14 Dále jen FDTJ. 
15 Dále jen FPT. 
16 Dále jen DTV. 
17 N A Praha, fond DTJČ, kart.č. 21. 
18 N A Praha, fond PP 1931 - 1941, kart.č. 1191 akart. č. 1560. 
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к činnosti DTV s souvislosti s otevřenou protistátní činností DTV a spoluprací DTV 

se Sudetendeutsche Partei19. 

V případě studia událostí kolem X. všesokolského sletu a jeho samotného je 

třeba říci, že v mnoha ohledech jsou archivní prameny torzo vité, a proto může 

výsledná informace působit disproporčně. 

To je do značné míry dáno historickým vývojem v brzkém podzimu 1938 a 

v následujících letech. Velké množství informací a dokumentů vzalo za své těsně po 

mnichovských událostech, kdy je Sokolové převáželi ze zabraného pohraničí do 

vnitrozemí a značnou část likvidovali, aby se nic nedostalo do rukou Němců a 

nemohlo být případně zneužito v neprospěch ČOS. V tomto případě se jedná hlavně 

o dokumenty dokládající spolupráci ČOS se státní správou a armádou na 

kontrarozvědné činnosti proti sudetským Němcům a třetí říši. 

Co se týče činnosti Sokola na Slovensku a Podkarpatské Rusi, je situace 

stejná, ne-li horší. V případě českého pohraničí se dochovalo relativně dost 

dokumentů, díky jejich převozu do Prahy a uskladnění v Tyršově domě. Na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi byly tyto dokumenty z drtivé části zničeny buď 

samotnými Sokoly, nebo Hlinkovými gardami, které zabavily sokolský majetek, a 

dochovala se tak pouhá torza. 

19 Dále jen SdP. 
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1.2 Tištěné prameny 

Důležitým pramenem к poznání společenské i politické situace v době 

konání X. všesokolského sletu jsou dobové dokumenty. Patří mezi ně dobový tisk 

(např. Lidové noviny, A-Zet Pondělník, České Slovo, Národní listy, Národní 

noviny, Národní politika, Prager Zeitung, Právo Lidu, Pražské noviny, Rudé právo, 

Svět v obrazech atd.). 

Zvláštní místo zaujímají tiskoviny vydávané samotnou ČOS (časopis Sokol, 

Sokolský Věstník, Sokolský vzdělavatel), přičemž největší informační hodnotu ke 

konání sletu má Památník X. všesokolského sletu v Praze 193820, který je prakticky 

přesnou kronikou předletového i sletové dění. Opomenout nelze ani propagační 

letáky, brožury a tiskoviny vydané u příležitosti konání X. všesokolského sletu21. 

20 Procházka, Rudolf ed.: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství a 
knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. 
21 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 830 až kart.č. 835. 
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1.3 Odborná literatura 

Pro poznání éry „první republiky" bylo v československé i české 

historiografii napsáno mnoho knih a studií. 

К nejzdařilejším a obsahově nej komplexnějším patří trojdílná práce Zdeňka 

Kárníka České země v éře první republiky (1918 - 1938)22 vydaná nakladatelstvím 

Libri v Praze. Autor provádí podrobnou sondu do života „první republiky", přičemž 

se snaží postihnout téměř všechny sféry společenského života, vrcholovou politikou 

na státní i mezinárodní úrovni počínaje, analýzou hospodářství, sociálním a 

národnostním rozvrstvením obyvatelstva, vědou, kulturou a sportem konče. Velice 

citlivě a nestraně se snaží odhalit ohniska sociálního i národnostního konfliktu mezi 

Čechy (Čechoslováky) a Němci, přičemž provádí sondu do politického a 

spolkového života německé menšiny žijící na území Československa. 

Velice podrobný obraz druhého desetiletí trvání „první republiky" přináší 

čtrnáctý díl z edice Velké dějiny zemí Koruny české nakladatelství Paseka autora 

Antonína Klimka23 věnovaný období let 1929 - 1938. 

Kniha kolektivu autorů Jaroslav Cuhra, Jiří Ellinger, Adéla Gjuričová a Vít 

Smetana České země v evropských dějinách, díl čtvrtý24, zasazují československé, 

resp. české dějiny do širšího rámce dějin Evropy. 

Otázce mnichovské dohody se věnuje Bořivoj Čekovský ve své knize 
25 

Mnichovská dohoda 1938 . 

Kniha Václava Kurala Konflikt místo společenství? Češi a Němci 

v československém státě (1918 - 1938)26 a na ní navazují kniha Místo společenství 

konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta к odsunu (1938 - 1945)27 se 

zabývají soužitím českého, resp. československého národa a německé menšiny. 

22 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 - 1938), I-III. Libri, Praha 2003. 
23 Klimek Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české, X I V . , Paseka, Praha - Litomyšl 2002. 
24 Cuhra, Jaroslav - Ellinger, Jiří - Gjuričová, Adéla - Smetana, Vít: České země v evropských 
dějinách, IV. Paseka, Praha - Litomyšl 2006. 
25 Bořivoj Čekovský: Mnichovská dohoda 1938.Tilia, Ostrava 1999. 
26 Kural, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918 - 1938). 
Ústav mezinárodních vztahů Praha, Praha 1993. 
27 Kural, Václav: Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta к odsunu 
(1938 - 1945). Ústav mezinárodních vztahů Praha, Praha 1993. 
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Se stejnou tématikou pracuje také Detlef Brandes v knize Češi pod 

německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 - 19452*. 

Problematiku vztahu a soužití Čechů a Slováků ve společném státě popisuje 

kniha Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914 - 1945 od Jana 

Rychlíka29. 

Otázky života židovského etnika v Československu přibližuje práce Kateřiny 

Čapkové Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918- 193830. 

Na závěr nelze opomenout tři práce věnující se dějinám tělesné kultury a 

sportu v Československu: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury autorů Jiřího 

Kössla, Jiřího Štumbauera a Marka Waice31, Sokol v české společnosti 1862 -

193 832 od Marka Waice a konečně knihu Sokol proti totalitě 1938 - 195233 autorů 

Jana B. Uhlíře a Marka Waice zabývající se osudy Sokola a sokolů v době okupace 

a následně v prvních letech komunistické diktatury v Československu. 

28 Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 -
1945. Prostor, Praha 2000. 

29 Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914 - 1945. Academic 
Electronic Press Bratislava a Ústav T. G. Masaryka Praha, Bratislava 1997. 
30 Čapková, Kateřina: Češi, Němci , Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918 - 1938. Paseka, 
Praha - Litomyšl 2005. 
31 Kössl, Jiří - Štumbauer, Jiří - Waic, Marek: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Karolinum, 
Praha 1998. 
32 Waic, Marek: Sokol v české společnosti 1862 - 1938, Univerzita Karlova v Praze, FTVS, Praha 
1997. 
33 Uhlíř, Jan, B. - Waic, Marek: Sokol proti totalitě 1938 - 1952, Univerzita Karlova v Praze 
FTVS, Praha 2001. 
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1.4 Literatura memoárového charakteru 

Hodnotným zdrojem informací o politické a společenské situaci 

v Československu v předvečer druhé světové války jsou paměti tehdejší politiků. Na 

prvním místě paměti druhého československého prezidenta Edvarda Beneše: 

Mnichovské dny34, Od Mnichova k nové válce а к novému vítězství35. 

Dále tu jsou aměti Benešova osobního tajemníka vletech 1936 - 1938 

Prokopa Drtiny: Československo, můj osud36. 

Politické vzpomínky37 Ladislava Feierabenda, agrárního politika, 

národohospodáře a v letech 1938-1939 ministra zemědělství ve vládách druhé 

republiky a dalších. 

Z pamětí a postřehů osobností stojících mimo politiku uvádím například 

Paměti. Křik Koruny české : 1938 - 1945. Náš kulturní odboj za války3*, literární 

vědce, spisovatele, překladatele a filozofa Václava Černého, či knihu poznámek a 

zamyšlení Psáno do mraků 1936 - 193939 Josefa Čapka. 

Mezi knihy pamětí osob úzce spojených se Sokolem a ČOS patří kniha 

Edvard Beneš a Sokoŕ0 Antonína Krejčího, vzdělavatele ČOS, vzniklá na základě 

osobních rozhovorů autora s Edvardem Benešem o politické a společenské situaci 

v Československu před okupací, za okupace a po osvobození v roce 1945. 

34 Beneš, Edvard: Mnichovské dny, Paměti. Naše vojsko, Praha 2003. 
15 Beneš, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce а к novému vítězství. Melantrich, Praha 1947. 
36 Drtina, Prokop: Československo, můj osud. I.-II. Melantrich, Praha 1991-92 
37 Feierabend, Ladislav, K.: Politické vzpomínky. Atlantis, Brno 1994. 
38 Černý, Václav: Paměti. Křik Koruny české 1938 - 1945.Náš kulturní odboj za války. Atlantis 
Brno 1992. 
39 Čapek, Josef: Psáno do mraků 1936 - 1939. Pražská edice, Praha 1993. 
40 Krejčí, Antonín: Edvard Beneš a Sokol. Společnost Edvarda Beneše, Praha 2002. 
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1.5 Literatura a články ve sbornících a periodikách 

V první řadě jde o studii Jana B. Uhlíře v časopise Historie a Vojenství číslo 

4/1997 s názvem všesokolský slet roku 1938 a podíl sokolstva na zápase na 

obranu republikyíM věnují se brannému charakteru sletu a demonstraci síly a 

odhodlání českého národa bojovat proti expanzivní politice nacistického Německa. 

V roce 2004 vydala Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v Praze ve spolupráci s Institutem sportovní vědy Vestfálské Wilhelmovy univerzity 

v Míinsteru v rámci výzkumu podporovaného Cesko-německým fondem 

budoucnosti sborník Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu42. Úsilím českých a 

německých historiků se podařilo alespoň částečně zmapovat některé oblasti české a 

německé tělovýchovy, vzájemnou spolupráci i konflikty. К tématu je možné 

připomenout články Marka Waice : Sokol v české společností43, Turnerské hnutí a 

československý stát v letech 1934 - 193844, a Lorenze Peiffera: Turnerské hnutí 

v Německu 1918-194545. 

Z jiného úhlu pohledu nahlíží na problematiku hromadných tělovýchovných 

akcí v šestém čísle Dějin a současnosti roku 2006 Petr Roubal ve článku: Jak 

chutnal komunistický ráj. Dvojí tvář československých spartakiád46, kde nachází 

jisté paralely mezi všesokolskými slety, cvičebními podniky konanými 

v nacistickém Německu a komunistickými spartakiádami ve společných rituálech, 

vzorcích chování, odosobnění davu apod. 

41 Uhlíř, Jan В.: X. všesokolský slet roku 1938 a podíl sokolstva na zápase na obranu republiky. In: 
Historie a vojenství 4/1997. s. 47 - 70. 
42 Waic, Marek a kol.: Češi a Němci ve světě tě lovýchovy a sportu. Karolinum, Praha 2004. 
43 Waic, Marek: Sokol v české společnosti. In: Češi a Němci ve světě tě lovýchovy a sportu 
Karolinum, Praha 2004. s. 215 -228. 
44 Waic, Marek: Turnerské hnutí a československý stát v letech 1934 - 1938. In: Češi a Němci ve 
světě tě lovýchovy a sportu. Karolinum, Praha 2004. s. 247 -264. 
45 Peiffer, Lorenz: Turnerské hnutí v Německu. In: Češi a Němci ve světě tě lovýchovy a sportu 
Karolinum, Praha 2004. s . 1 7 7 - 198. 
46 Roubal, Petr: Jak chutnal komunistický ráj. Dvojí tvář československých spartakiád. In: Dějiny a 
současnost 6 /2006, s. 28 - 31 
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2. ČSR, Sokol a česká společnost na konci 30. let 20. století 

2.1 Sokol v české společnosti za 1. republiky 

2.1.1 Sokol a vznik Československé republiky 

Telovýchovná organizace Sokol vznikla na počátku roku 1862 jako česká 

odpoveď na nemecké turnerské hnutí47. Jeho zakladatelé, Miroslav Tyrš48 a Jindřich 

Fügner49, mu dali do vínku kromě programu rozvoje tělovýchovy a sportu i rozvoj 

47 Zakladateli německého turnerského hnutí a tělovýchovného systému byli Friedrich Ludvík Jahn 
(1778 - 1852) a Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen (1792 - 1846). Systém vznikal v době, kdy 
Německo bylo politicky rozdrobeno a jeho velká část (zvi. Prusko) byla okupována francouzskými 
napoleonskými vojsky. To vyvolalo v život vypjaté nacionálni hnutí, které si vytklo za cíl vyhnat 
francouzské okupanty a sjednotit Německo. Cílem tělesných cvičení byla vlastenecká výchova 
směřující ke sjednocení a obraně německého národa. Základem byly cviky vhodné pro hromadný 
výcvik jako chůze, běh, skoky, šplh, hody, střelba, zápas apod. Významnou roli při provádění těchto 
cviků hrálo různé nářadí a náčiní. 
Třebaže se v pozdější době Sokolové tomu bránili, je jasně patrná inspirace Sokola Turnery a jejich 
cvičebním i ideovým programem. Rozdílem, který obě hnutí rozděloval, byla jejich nacionálni 
vyhraněnost., turnerská všeněmecká a sokolská všeslovanská, resp. česká/československá. 
48 Miroslav Tyrš se narodil 17. září. 1832 v Děčíně. V ranném věku osiřel a byl vychováván 
příbuznými. V roce 1841 se přestěhoval do Prahy a začal studovat na malostranském gymnáziu. 
Protože byl subtilní postavy, začal na radu lékařů cvičit. V šestnácti letech přestoupil na akademické 
gymnázium a po jeho skončení byl přijat na právnickou fakultu. Studium tohoto oboru ho však 
neuspokojovalo a záhy přešel na f i lozofickou fakultu, kde studoval estetiku. V roce 1855 ukončil 
studia a v roce 1860 vykonal rigorózní zkoušky. Na začátku šedesátých let pracoval jako cvičitel 
soukromého tělocvičného ústavu J. Malypetra a zabýval se celou řadou vědních oborů zejména 
estetikou a filozofií. Významně se podílel na vzniku Tělocvičné jednoty Pražské, pozdějšího Sokola 
Pražského, roku 1862. Po zavedení funkce náčelníka v Sokole byl ustanoven placeným náčelníkem a 
stal se rozhodující osobností jeho ideové i metodické a organizační činnosti. Za mladočeskou stranu 
několikrát kandidoval do zemského sněmu a do říšské rady. Koncem šedesátých let se u Tyrše začala 
projevovat duševní choroba. Tyrš se vedle činnosti v Sokole nadále věnoval dějinám výtvarných 
umění. V roce 1881 byl ustanoven docentem dějin umění na české technice. Za nedlouho mu bylo 
nabídnuto místo profesora tohoto oboru na univerzitě pod podmínkou, že se vzdá místa náčelníka v 
Sokole. Po dlouhém váhání Tyrš tuto podmínku přijal. Tyršův zdravotní stav se však stále zhoršoval. 
Odjel na léčení a 8. srpna 1884 tragicky zemřel v Öetzu v Tyrolských Alpách. 
49 Jindřich Fügner se narodil 12. září 1822 v Praze a byl jedním ze zakladatelů spolku Sokol. 
Původně se věnoval obchodu, později pojišťovnictví. Ač bylo jeho podnikání úspěšné, měl vyšší 
cíle. Vzdělával se, věnoval se hudbě, společenským zájmům a sportu. Soukromým studiem a 
dlouholetým studiem v cizině získal všestranné vzdělání, široký rozhled a ovládal několik jazyků. 
Když se ve vlasteneckých kruzích seznámil s Tyršem, pomáhal mu uskutečnit jeho myšlenku na 
založení českého tělocvičného spolku. Když byl v roce 1862 založen Sokol Pražský, stal se Fügner 
jeho prvním starostou. Navrhl a zavedl tykání všech členů a oslovování „bratře", rovněž přišel jako 
první v červené košily, která se stala součástí sokolského stejnokroje. Zasloužil se o výstavbu první 
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českého národního povedomí a vlastenectví30. Sokolský protiklerikální, 

panslovanský, a národovecký program se v české společnosti před první světovou 

válkou výrazně uchytil a významně se podílel na šíření ideje samostatné české 

státnosti. 

Během první světové války, kdy byl Sokol zakázán rakousko-uherskými 

úřady, se mnoho jeho členů a představitelů významně účastnilo protirakouského 

odboje. Již v roce 1915 se starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner51 podílel na vytvoření 

tzv. Maffie , skupiny politiků - Beneš, Kramář, Rašín, Šámal ad., kteří si kladli za 

cíl podporovat Masarykovu zahraniční akci, jejímž cílem bylo vytvoření 

samostatného českého státu. Také mezi legionáři na všech frontách, kde se 

angažovali čeští vojáci, nalezneme značný počet sokolů. Nejvíce pak v Rusku, kde 

při své zpáteční cestě do vlasti po transsibiřské magistrále zakládali sokolské 

jednoty a šířili tak sokolské ideály. 

Při převratu a vzniku Československa v říjnu 1918 se Sokol prezentoval jako 

nadstranická státotvorná organizace schopná překlenout stavovské rozdíly členstva 

v celonárodním měřítku. Díky své odbojové činnosti bylo vedení Sokola na 

vyhlášení samostatné republiky připraveno. 28. října 1918 se sešlo vedení ČOS a 

ustavilo Ústředí sokolské stráže pod vedení náčelníka ČOS Jindřicha Vanička52. 

Téhož dne večer se konala porada zástupců ČOS s představiteli DTJ, studentstva a 

sokolovny v Žitné ulici v Praze. To jej ovšem natolik vyčerpalo, že 15. listopadu 1865 ve včku 
pouhých 42 let zemřel. 
50 Ideovou a politickou orientaci Sokola vysvětlil Tyrš roku 1871 v stati Náš úkol, směr a cíl, 
uveřejněné v I. čísle I. ročníku časopisu Sokol. Charakterizoval tam Sokol jako neprůlomnou hráz 
proti všem nepřátelům národa. Dále zdůraznil, že základem práce Sokola musí být především tyto 
prvky: práce pro národ, pokrok, slovanská vzájemnost a demokratismus. Tyršovou základní 
teoretickou prací, ve které podal výklad sokolské tělocvičné soustavy byly Základové tělocviku. 
Tyrš tělesná cvičení dělí do čtyř skupin: 1) cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo odporu jiných, 2 ) 
cvičení nářaďová, 3) cvičení toliko pomocí jiných proveditelná (skupinová), 4 ) úpolová (odpory, 
zápas, rohování, šerm). 
51 Josef Scheiner se narodil 21.září 1861 v Benešově. Vystudoval práva, poté pracoval v oboru 
nejprve v Benešově a posléze v Praze. Zde v roce 1884 vstoupil do Sokola. V roce 1898 se stal 
starostou Sokola Pražského. Za 1. světové války patřil к hlavním činitelům domácího odboje 
(Maffie) , V letech 1915-1916 byl vězněn. Roku 1918 byl člen Národního výboru a jedním z 
organizátorů převratu 28. října 1918, kdy byl ustanoven vrchním velitelem branných sil Národního 
výboru. V letech 1918-1919 působil jako první generální inspektor československé armády. Zemřel 
11. ledna 1932. 
52 JUDr. Jindřich Vaniček se narodil roku 1862 v Praze. Významně se jako cvičitel podílel na 
zavedení sportu do sokolského cvičebního programu. Sám aktivně provozoval veslování, tenis, šerm, 
box, závodně plaval. Byl autorem mužského cvičebního úboru. Pořádal cvičitelské školy, přispěl к 
rozvoji tělocviku na školách a v armádě. 28. října 1918 v Praze organizoval Národní stráž a v roce 
1919 pak vojenskou pomoc sokolských praporů na Slovensku proti akci Maďarské republiky rad. V 
letech 1919 až 1927 působil na Ministerstvu národní obrany. 
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pražského policejního ředitelství, na kterém se přítomní dohodli na urychleném 

vytvoření Národní stráže, v jejímž čele stanul Jindřich Vaniček. 

Sokol se stal rozhodujícím stavebním kamenem Národních stráží, neboť 

prakticky jako jediná společenská organizace disponoval početným 

disciplinovaným členstvem, dobrou organizací a těšil se úctě veřejnosti. Nová 

republika zcela postrádala armádu a policii a četnictvo bývalého mocnářství česká 

veřejnost v tomto okamžiku již nerespektovala. Sokolové ve spolupráci se členy 

svazu DTJ, skauty a studenty plnili v Praze a dalších místech funkci pořádkových 

sil. Díky nim se nepodařilo odzbrojit zbytky rakouských a maďarských jednotek, 

které zastihl konec války v Čechách, ochránit sklady potravin proti rabování, střežili 

nádraží, průmyslové objekty, zámky, knihovny, archivy a další. Podstatným se stal 

fakt, že se jim podařilo zabránit občanským nepokojům.53 

Činnost Národní stráže byla ukončena na začátku prosince 1918 a byla 

vystřídána nově se formujícími jednotkami vojska a policie. Za svou činnost si 

sokolové vysloužili díky a uznání veřejnosti. Navíc starosta ČOS Josef Scheiner se 

stal členem Národního výboru a v listopadu 1918 byl jmenován vrchním správcem 

Československých vojsk54. 

Sokolové se v hojném počtu účastnili na přelomu let 1918 - 1919 stabilizace 

poměrů v pohraničních oblastech s převahou německého obyvatelstva a na 

Těšínsku. Od února 1919 působili sokolové v prvním praporu I. pluku stráže 

svobody v Bratislavě, kde asistovali při převzetí moci představiteli 

československého státu na Slovensku. Pluky stráže svobody, menší polovojenské 

sbory složené ze sokolských dobrovolníků, se také zúčastnily bojů proti vojskům 

Maďarské republiky rad v roce 1919.55 

Sokolové, jako pořádkové sily, se aktivovali ještě roku 1920 v souvislosti 

s hrozbou komunistického převratu. 

Zásluhy sokolů o budování státu posílily jejich prestiž u většiny české 

společnosti, kterou si udrželi po celou dobu první republiky, a Sokol se stal jedním 

ze symbolů a ochránců československé státnosti. 

53 Kössl, Jiří - Štumbauer, Jiří - Waic, Marek: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Karolinum 
Praha 1998. s. 126 
54 Waic, Marek: Sokol v české společnosti. In: Češi a Němci ve světě tě lovýchovy a sportu. 
Karolinum, Praha 2004. s. 225. 
55 tamtéž, s. 226. 

17 



2.1.2 Sokol v živote první republiky 

Vznik Československé republiky bylo pro Sokol vyvrcholením jeho 

národních tužeb a pravým požehnáním. Vyhraněná národní orientace České obce 

sokolské i protirakouské postoje jejího členstva za války přispěly к prudkému 

nárůstu členské základny, který trval po celou dobu první republiky. Zatímco v roce 

1920 měla ČOS 551 000 členů, roku 1937 měla již 818 000 všech příslušníků 

sokolských jednot56, a stala se nejmasovější tělovýchovnou a společenskou 

organizací v republice. 

Názorový postoj ČOS se v zásadě se vznikem republiky nezměnil. Sokolská 

cvičební soustava zůstala v meziválečném období taktéž beze změn a stále se 

odkazovala na Tyršovu soustavu. Novinkou se stalo pronikání sportovních odvětví 

do sokolských jednot. V první polovině 30. let se vedení ČOS smířilo s realitou a 

akceptovalo existenci sportovních odborů sokolských jednot, které v některých 

sportech měly více členů než příslušné sportovní svazy. Sokolové se věnovali 

například volejbalu, basketbalu, házené. Přesto některé sporty byly odmítnuty, jako 
Cl 

například fotbal. 

Sokolská činnost měla též významný vliv na rozvoj tělovýchovy 

v československém školství, hlavně branné výchovy. 

Vrcholnou prezentací sokolské činnosti byly sokolské slety. Ty se konaly 

vždy jednou za šest let a staly se vždy velkým národním svátkem a vzbuzovaly 

velký zájem veřejnosti. 

ČOS se nesoustředila pouze na tělovýchovu, v její činnosti zaujímala 

významné místo také osvěta a vzdělávání a kultura. Základem vzdělávací činnosti 

byla péče o knihovny, archivy a sokolský tisk - hlavně časopis Sokol a Věstník 

sokolský, přednášková činnost zdravovědná i informativní. V přednáškové činnosti 

Sokol významně spolupracoval s Československou obcí legionářskou. V jednotách 

se hrálo ochotnické divadlo, loutkové divadlo a sokolská představení pevně 

56 Waic, Marek: Sokol v české společnosti. In: Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. 
Karolinum, Praha 2004. s. 226. 
57 Kössl, Jiří - Štumbauer, Jiří - Waic, Marek: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Karolinum 
Praha 1998. s. 127. 
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zakotvila hlavně v kulturním životě vesnic a malých měst, o sokolských 
v t co 

Sibřinkách ani nemluvě. 

Významným přínosem Sokola pro republiku byla stavba tělocvičen. V roce 

1920 mělo ze 2629 jednot 205 vlastní tělocvičnu a jen 5 jednot vlastní cvičiště. V 

roce 1937 1177 jednot z celkového počtu 3337 vlastnilo tělocvičnu a 1817 jednot 

cvičilo na svém cvičišti.59 Svátkem se stalo slavnostní otevření Tyršova domu 

v říjnu 1925. Toto reprezentativní sídlo ČOS v centru Prahy vzniklo rozsáhlou 

rekonstrukcí historických objektů Michnova paláce a tzv. zbrojnice. Součástí 

komplexu bylo několik sportovišť a hotel. 

ČOS byla finančně velice silnou organizací. Hlavním zdrojem příjmů byly 

členské příspěvky, jejichž výše se pohybovala ročně v jednotlivých jednotách od 10 

- 70 Kčs na člena. Další finance plynuly do pokladny ČOS z vlastního podnikání. 

Sokol provozoval vlastní hotely, plovárny, měl vlastní nakladatelství a biografy. 

Sokolské biografy tvořily největší řetězec kin v celé Evropě a významně přispěly 

к rozvoji československého filmového průmyslu. Kromě členských příspěvků a 

vlastního podnikání byl Sokol podporován různými dary podniků i jednotlivců. 

Významné byly státní subvence, jež například financovaly stavbu sokolského 

Masarykova stadionu na pražském Strahově. 

Každoroční příjmy a výdaje ČOS se většinou pohybovaly mezi 1 - 2 milióny 

korun (dokonce i v době hospodářské krize!). V letech, kdy se konaly slety, tyto 

výdělky byly mnohem větší (X. všesokolský slet vydělal 10,5 miliónů Kč).60 

™ Maškarní plesy. První Šibřinky se konaly roku 1865 v sokolovně Sokola Pražského. 
Waic, Marek: Sokol v české společnosti. In: Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. 

Karolinum, Praha 2004. s. 226 
60 tamtéž. 
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2.1.3 Sokol a politika 

ČOS se za první republiky prezentovala jako nadstranická všenárodní 

organizace. Kritizovala korupci, prosazování skupinových a stranických zájmů, 

přičemž se odkazovala na své morální a mravní zásady. Přesto si vedení ČOS 

dokázalo prosazovat zájmy své organizace prostřednictvím členů Sokola, kteří 

působili ve vedení politických stran a na vysokých místech státní byrokracie. Jako 

státotvorná organizace měli sokolové blízko к oběma prezidentům meziválečného 

Československa Tomáši Garrigue Masarykovi a Edvardu Benešovi, který sám před 

první světovou válkou byl členem Sokola. 

Na VII. valném sjezdu ČOS v roce 1924 byl jasně naznačen politický a 

ideový profil sokolské organizace. Delegáti sjezdu potvrdili bezvýhradnou věrnost 

Sokola parlamentní demokracii a odmítli jakékoli pokusy zleva či zprava o její 

ohrožení. 

Nekompromisní postoj zaujala ČOS ke komunismu jako protistátní ideologii 

a ohrožení demokracie. Od toho se také odvíjel vztah Sokola ke komunistické 

tělovýchově, Federaci dělnických tělovýchovných jednot (FDTJ) a později Federaci 

proletářské tělovýchovy (FPT)61, který byl po celou dobu První republiky odmítavý. 

Teprve v napjaté atmosféře roku 1938 se vztahy ČOS a FPT začaly mírně rozvíjet. 

ČOS se také odmítavě postavila proti fašismu. Vášnivé debaty se v ČOS i ve 

společnosti rozhořely po pokusu český fašistů o protistátní puč, tzv. Židenický 

61 Federace dělnických tělocvičných jednot vznikla odtržením od Svazu dělnických tělocvičných 
jednot v roce 1921 v souvislosti s rozštěpením sociálně demokratické strany a vznikem KSČ. Od 
svého zrodu pracovala pod vedením komunistické strany a Rudé sportovní internacionály. V době 
svého vzniku byla Federace proletářské tělovýchovy masovou organizací, což úspěšně 
demonstrovala na „maninské" spartakiádě v roce 1921 a zemské spartakiádě v Brně v roce 1922. 
FDTJ od začátku zcela otevřeně vystupovala proti parlamentní demokracii. Proto věnovaly státní 
orgány federaci stálou pozornost, která nesměřovala к jejímu zákazu jako spíše к ochromení její 
činnosti. Nejcitelněji postihl FPTJ v polovině dvacátých let zákaz cvičení školní mládeže v tomto 
spolku, který byl uplatňován až do roku 1937, a zákaz spartakiády v roce 1928. Ve vlastním obsahu 
činnosti FDTJ v podstatě navazovala na Tyršovu tělocvičnou sestavu, přičemž ale zaujala negativní 
poměr ke sportu. Proto vznikaly další komunisticky orientované sportovní, skautské a turistické 
spolky (Rudé hvězdy a další) mimo rámec Federace dělnických tělocvičných jednot. N a základě 
rozhodnutí III. kongresu Rudé sportovní internacionály z roku 1924 se FDTJ v roce 1926 sloučila s 
ostatními komunistickými organizacemi tělesné kultury ve Federaci proletářské tělovýchovy (FPT) 
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puč62, na počátku roku 1933, do něhož byli zapleteni také členové Sokola.63 Po této 

události se rozhodlo vedení ČOS v návaznosti na usnesení VII. valném sjezdu ČOS 

o vyloučení veškerých členů Sokola, kteří jsou zároveň stoupenci fašismu a 

Národní obce fašistické. 

Otázka fašistů v Sokole byla otevřena znovu na počátku roku 1936, kdy se 

na vedení ČOS obrátilo vedení NOF otevřeným listem s žádostí64, aby odvolalo své 

rozhodnutí o vyloučení fašistů ze Sokola. ČOS si nechala zhotovit právní posudek 

analýzy politického programu NOF, „Stavovské demokracie", ve vztahu 

к Československé republice.65 Tiskem proběhlo několik otevřených dopisů ČOS i 

NOF vyjadřujících se к problému. ČOS i přes výhružky NOF, že bude bojkotovat 

Sokol a že její členové, kteří jsou stále ještě Sokola, z něj vystoupí, pokud ČOS své 

stanovisko nezmění, své usnesení nakonec nezrušilo a debata ke konci roku 1937 

utichla. 

Kromě komunismu a fašismu Sokol tradičně odmítal politický katolicismus. 

Z toho důvodu byly vztahy ČOS ke straně lidové a představitelům katolické 

tělovýchovy, Československého Orla,66 mnohdy značně napjaté. 

62 V noci z 21. na 22. ledna 1933 napadla skupina členů Národní obce fašistické pod vedením 
bývalého důstojníka čs. armády Ladislava Kobsinka, který byl propuštěn ze služby kvůli 
psychickým problémům, kasárna v Brně.Židenicích. Při krátké přestřelce přišel o život jeden útočník 
a několik dalších bylo zraněno. Když útočníci narazili na rozhodný odpor vojáků, postupně se 
rozutekli pryč. Většina byla pochytána v blízkosti kasáren. Hlavní aktér této události i se svým 
společníkem Duchoslavem Geidlem, bratrancem vůdce N O F Radoly Gajdy, uprchl do Jugoslávie, 
odkud byli oba nakonec brzy vydáni do Československa. 
63 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 - 1938), III. Libri, Praha 2003. s. 146. 
64 Fašistické listy, 20. října 1936. 
65 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 116. 
66 V reakci na encykliku De Rerum novarum (O věcech nových), vydanou papežem Lvem XII. 
v květnu 1891, začaly vznikat křesťansko-sociální politické strany a i tělovýchovné organizace. Již 
roku 1896 vznikl při jednotě katolických tovaryšů v Praze tělocvičný odbor. Stěžejním pro 
katolickou tělovýchovu byl sjezd křesťansko-sociální strany na Velehradě roku 1904, který přijal 
směrnice к zakládání tělovýchovných odborů při katolických organizacích. Věřící a církevní orgány 
byli vyzváni, aby zakládání těchto odborů podporovali. V roce 1908 se po veřejném cvičení několika 
katolických tělocvičných odborů v Kroměříži na V. křesťansko-sociálním sjezdu v Brně ustavila 
tělocvičná organizace Orel. V roce 1909 se ve Vyškově po vzoru Sokola uskutečnil I. zemský slet 
Orla. Roku 1910 začal vycházet časopis Orel. V roce následujícím vznikla první ústřední rada Orla v 
čele s Msgr. Janem Šrámkem. Po tělovýchovné a organizační stránce se Orel jednoznačně opíral o 
Tyršovu tělocvičnou soustavu. Zaujal však pružnější vztah к mládeži a zvláště ke sportu. V roce 
1920 se Orel stal celostátním spolkem, ale své pozice upevnil hlavně na Moravě a ve Slezsku. V roce 
1923 došlo к revizi členských povinností, která přinesla mírné snížení členské základny a zároveň 

její konsolidaci. К popularizaci organizace přispěl orelský slet v roce 1922 a Svatováclavské dny 
orelstva v roce 1929. Orel byl úzce spjat s Československou stranou lidovou a jeho starosta Msgr. 
Jan Šrámek stál zároveň v čele této strany. Od druhé poloviny dvacátých let se ve slovenské části 
Československého Orla začaly stále více prosazovat nacionalistické tendence, které vyvrcholily v 
roce 1935 odtržením většiny slovenských žup. Samostatný slovenský Orel spojil dále svůj osud se 
Slovenskou Hlinkovou stranou ludovou a po vzniku Slovenského štátu splynul s Hlinkovými 
gardami. Český Orel naproti tomu zaujal vůči domácímu i zahraničnímu fašismu odmítavý postoj. 
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S křesťanskými organizacemi mezinárodního typu jako byla YMCA (Young 

Men's Christian Association)67 a YWCA (Young Women's Christian 

Association)68měla ČOS velmi korektní vztahy a spolupracovala s nimi na různých 

sportovních podnicích. 

Relativně nej lepší vztahy měl Sokol s DT J69, tj. s představitelkou sociálně 

Ve vlastní tělovýchovné činnosti se orlové poučili Tyršovou soustavou, ale nezůstali jen u ní. 
Zvláště v první polovině třicátých let usilovali orelští cvičitelé o vytvoření širšího tě lovýchovného 
systému s rovnocenným začleněním všech druhů sportu, skautingu a turistiky. Nezříkali se ani 
kopané a boxu. Nejvíce se v Orlu rozšířila lehká atletika, ve které někteří jedinci pronikli mezi 
československou špičku. V orelské výchově nechyběla branná cvičeni, osvěta a kulturní činnost. 
Důležitou úlohu v orelské osvětě hrál časopis Orel. 
67 Organizace Y M C A (Young Men's Christian Association), Křesťanské sdružení mladých mužů -
mezinárodní liberální organizace pro výchovu mužské mládeže, byla založena v roce 1855 v Paříži 
(roku 1844 založena národní organizace Y M C A ve Velké Británii). Jejím hlavním cílem je výchova 
mladých mužů v duchu křesťanské ideologie, kosmopolitismu a smíru. Vyvíj í činnost v řadě zemí. 
Disponuje četnými kulturními, sociálními a sportovními zařízeními, pořádá mezinárodní konference, 
semináře a výměnné tábory. Rozhodující roli v Y M C A hraje její sekce v U S A . Sídlem organizace j e 
Ženeva.Na českém území Y M C A působila od druhé poloviny 19. století pod názvem "Křesťanský 
spolek mladíků" nebo "Křesťanská sdružení mládeže". Několik let fungovala v rámci Čs. Legií a 
poté Čs. Armády a od roku 1921 se u nás rozšířila masově. Bylo to také díky vydatné pomoci z U S A 
a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. V roce 1951 byla komunistickým 
režimem nucena svoji činnost ukončit a svoji činnost obnovila až v roce 1990 po změně režimu. 
68 Organizace Y W C A (Young Women's Christian Association) vznikla v roce 1855 v Londýně. V 
patriarchální společnosti poloviny 19. století neměly ženy aktivní ani pasivní volební právo, vdané 
ženy byly omezovány i v majetkových právech. Y W C A svým nenásilným a přitom účinným bojem 
za práva žen představovala v době svého vzniku organizaci s revolučními názory. V Československu 
byla Y W C A založena v roce 1921 na základě iniciativy dcery prezidenta T. G. Masaryka Alice. 
Tradiční bylo propojení této organizace se společensky nejvýše postavenými ženami veřejného 
života. První předsedkyní národní pobočky se stala vnučka spisovatelky Boženy N ě m c o v é - Marie 
Záhořová, později pro Y W C A pracovala např. žena druhého československého prezidenta Hana 
Benešová, Milada Horáková, čestnou předsedkyní byla zvolena i Olga Havlová. Y W C A byla 
nedobrovolně rozpuštěna během nacistické okupace v roce 1943, stejný osud jí potkal po 
komunistickém převratu v roce 1951. Její činnost byla obnovena na jaře roku 1990 
69 V 70. letech 19. století se prudce rozvíjí dělnická hnutí v Evropě a začínají vznikat sociálně 
demokratické politické strany. V rámci nich se brzy začaly organizovat tělovýchovné spolky. 22 
dubna 1897 byla v pražské Typografické besedě ve Smečkách založena první dělnická tělovýchovná 
jednota. Byla to reakce na odchod sociálních demokratů ze Sokola v důsledku negativní reakce 
Sokola na tzv. protistátoprávním prohlášením poslanců sociálně demokratických poslanců v Říšském 
sněm, kde odmítli politiku českých buržoazních stran. Po vzoru první DTJ začaly vznikat brzy další 
jednoty takže j iž roku 1903 bylo v našich zemích 31 jednot se 747 členy činnými a 1 076 
přispívajícími. Jejich zástupci roku 1903 založili zastřešující organizaci Svaz dělnických 
tělocvičných jednot - SDTJ. Dne 15. ledna 1905 vyšlo první číslo tiskového orgánu Svazu DTJ 
časopisu Tělocvičný ruch. Ve Svazu DTJ se cvičilo podle Tyršovy tělocvičné soustavy. Sport jako 
takový byl odmítnut stejně jako vrcholové cviky (např. veletoče apod.). Hry, pořadová a prostná 
cvičení v přírodě, se doporučovaly. Po vzoru Sokola se Svaz DTJ chtěl také prezentovat na 
veřejnosti masovými tělocvičnými vystoupeními. Proto byla na rok 1915 připravována první 
všesvazová dělnická olympiáda. Pro válečné události se olympiáda nekonala. Svaz dělnických 
tělocvičných jednot se stal po první světové válce početnou organizací, která měla v roce 1920 
kolem 220 000 příslušníků. O rok později však více než polovina členstva následovala představitele 
marxistické levice do Federace dělnických tělocvičných jednot. V průběhu dvacátých let se vedení 
Dělnických tělocvičných jednot podařilo upevnit členskou základnu a mnozí z těch, kteří v roce 
1921 odešli, se do Svazu DTJ vrátili. Převážnou většinu členstva Svazu dělnických tělocvičných 

jednot tvořili dělníci a činovníci Svazu úzce spolupracovali s politiky sociálně demokratické strany. 
V intencích politiky sociální demokracie odmítali činovníci Svazu dělnických tělocvičných jednot 
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demokratické tělovýchovy. Vzájemná spolupráce mezi Sokolem a DTJ začala již 

před první světovou válkou. Společné vystoupení obou při vzniku republiky jen 

potvrdilo přátelský vztah obou tělovýchovných organizací. Jediný problém byl 

v úzkém navázání DTJ na československou sociální demokracii. Ve vztahu 

к republice a jejímu demokratickému zřízení šly ovšem DTJ a ČOS ruku v ruce. 

Velice chladné až nepřátelské vztahy měl Sokol s druhý největším 

tělovýchovným spolkem na území Československa - Deutscher Turnverband in der 

Tschechoslovakei70, který představoval tělovýchovnou organizaci největší 

národnostní menšiny - Němců. Přestože po vzniku republiky přestalo vedení ČOS 

označovat Němce za nepřátele, byly vztahy obou tělovýchovných organizací velice 

napjaté. Tak, jak se stupňoval národnostní konflikt v československém pohraničí, 

rostla i nevraživost mezi sokoly a turnery. Problém nastal, když se DTV začal čím 

dál tím více sbližovat s SdP. Vůdce SdP Konrád Henlein71 byl členem DTV a i jeho 

cvičitelem. Po Hitlerově převzetí moci v Německu se pokusili v říjnu 1934 

sokolové navázat s DTV, který v se v té době stále hlásil к republice, spolupráci na 

organizace fašistické, komunistické, zájmové organizace církevní, tedy i Orla. Tradičně usilovali o 
sociální reformy a na poli tělovýchovy o větší podporu státu v této oblasti. 
70 Svaz německých turnerů v Československu (Deutscher Turnverband in der Tschechoslowakei) byl 
založen v roce 1919. V roce 1932 ovládl svaz Konrád Henlein se svými stoupenci, odstranil všechny 
zastánce liberalismu a tvrdě prosazoval vůdcovský princip. Pod Henleinovým vedením se Svaz 
turnerů rychle změnil na největší brannou zálohu německých separatistů a po nástupu Hitlera k moci 
se jeho členové úzce sblížili s nacistickou tělovýchovou. Turnerští funkcionáři, včetně Henleina, se 
však vyvarovali otevřených protistátních projevů, které by se mohly stát příčinou zákazu jejich 
spolku. Vypjatou nacionalistickou propagandu a sociální demagogii se j im podařilo získat drtivou 
většinu sudetoněmecké mládeže. Potřebám fašistického hnutí podřídili cvičitelé svazu také vlastní 
obsah tělovýchovné činnosti. Vycházeli z Jahnova systému a důraz kladli na jednoduché aktivity -
běh, skok, plavání atd. Velká pozornost byla věnována bojovým cvičením - boxu, zápasu, šermu a 
střelbě. Výcvik doplňovala branná a orientační cvičení. Všechny tělesné aktivity se nesly ve znamení 
hesel: všestrannost, odvaha, odříkání a disciplina. V ideové výchově se uplatnila starogermánská 
symbolika /hlavně na Slavnostech slunovratu/, která měla získat váhavé N ě m c e a zastrašit odpůrce. 
71 Konrád Henlein se narodil 6. května 1898 ve Vratislavicích nad Nisou .V roce 1916 se přihlásil do 
armády. Během první světové války byl na italské frontě zajat a domů se vrátil až v srpnu 1919. 
Pracovat začal jako bankovní úředník v jablonecké České obchodní bance, odkud však brzy přešel 
do Kreditanstalt der Deutschen. Byl velmi aktivní v turnerském hnutí, roku 1923 se stal 
vzdělavatelem mládeže ještědsko-jizerské turnerské župy. Od října 1925 pracoval jako učitel 
tělocviku v Aši. Roku 1928, j iž jako populární osobnost, zřídil v tomto městě také ústřední 
turnerskou školu. V říjnu roku 1933 založil politické hnutí Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), 
které se později (1935) přeměnilo na Sudetendeutsche Partei (SdP). Postupně získal podporů 
nacistického vedení a díky kontaktům na západní politické kruhy dosáhl mezinárodní diskuse nad 
sudetoněmeckou otázkou. Tuto otázku ovšem sám vyhrotil, a to neustálým stupňováním svých 
požadavků. Po neúspěšném pokusu o puč v září 1938 odešel do Německa, odkud se vrátil až po 
mnichovské dohodě, j iž jako Hitlerem jmenovaný (1. 10. 1938) říšský komisař pro sudetoněmecké 
oblasti. Když SdP splynula s N S D A P a vznikla župa N S D A P Sudety, stal se jej ím župním 
vedoucím. Byl také Obergruppenfůhrerem SS a od 1. května 1939 byl říšským místodržícím. 
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poli školní tělesné výchovy72. Podmínkou ČOS pro případnou spolupráci však bylo, 

že turnéři se opravdu postaví na půdu republiky a nebudou šilhat přes hranice. Ze 

spolupráce DTV s ČOS i s ministerstvem zdravotnictví a tělovýchovy sešlo. 

Naopak v souvislosti s prorůstáním DTV do SdP se rozostřil konflikt mezi DTV a 

ČOS73. 

Tak, jak se přiostřovala situace v pohraničí v roce 1938, docházelo mezi 

sokoly a turnery к stále častějším střetům, které mnohdy končily i vážnými 

zraněními.74 

V průběhu třicátých let se DTV stal polovojenskou organizací, která se ve 

spolupráci s SdP značnou měrou podílela na rozbití Československa. 

72 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 116. Záznam dr. Kraus s Konrádem Henleinem ze dne 17 Hin* 
1934. ' J 

73 Waic, Marek: Turnerské hnutí a československý stát v letech 1934 - 1938. In: Češi a Němci ve 
světě tělovýchovy a sportu. Karolinum, Praha 2004. s. 260. 

4 N A Praha, fond PP 1931 - 1941. kart. č. 1191. 
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2.2 Sokol a ČSR na konci 30. let 20. století 

Konec 30. let 20. století byl v Evropě ve znamení krize parlamentní 

demokracie a nástupu autoritářských a totalitních režimů. Československo se v této 

době stalo posledním fungujícím ostrůvkem demokracie ve střední Evropě. Po 

Hitlerově převzetí moci v Německu v roce 1933 se situace výrazně přiostřila. 

Hitlerova snaha o revizi versailleského systému a opětný mocenský vzestup 

Německa vyvolaly v Evropě obavy z možného ozbrojeného konfliktu. 

Československá diplomacie na ohrožení ze strany Německa reagovala sérií 
75 

spojeneckých smluv. Na Malou dohodu z let 1920 až 1921 a československo-
76 

francouzskou spojeneckou smlouvu z roku 1924, resp. 1925, navázala 

československo-sovětská spojenecká smlouva z května 193 5 77, čímž byl dotvořen 

tzv. československý obranný systém. 

Kromě smluvních ujednání se začalo Československo na případný konflikt 

připravovat i jinak, modernizací armády, výstavbou pohraničních opevnění a revizí 

branného systému78. Roku 1936 byl přijat významný zákon o obraně státu. Jeho 

součástí byl i vznik jednotek Stráže obrany státu (SOS), které byly tvořeny policií, 

četnictvem, finanční stráží, vojáky a dobrovolníky.79 

Již v první polovině roku 1934 se obrátilo ministerstvo národní obrany na 

vedení ČOS s důvěrným dotazem, zda jsou sokolové v případě potřeby ochotni 

převzít strážní službu. Představitelé ČOS souhlasili a v roce 1935 vydali pro župy 

přísně důvěrný pokyn80, vysvětlující rozsah povinností a práv členstva přihlášeného 

75 Základem Malé dohody byly dvoustranné vojenské smlouvy uzavřené mezi Československem a 
Jugoslávií (14. srpna 1920), Československem a Rumunskem (23. dubna 1921) a Jugoslávií a 
Rumunskem (7. června 1921). Tyto smlouvy byly v roce 1922 doplněny třemi multilaterálními 
smlouvami o politické a hospodářské spolupráci (např. 31. srpna 1922 spojenecká smlouva). 26. 
listopadu 1925 státy Malé dohody podepsaly protokoly o možnosti přepravy vojenského materiálu 
přes své území. 

6 Z iniciativy E. Beneše byla uzavřena československo-francouzská spojenecká smlouva, která 
garantovala nezávislost a územní nedotknutelnost republiky především proti případnému útoku ze 
strany Německa či Maďarska. Byla odrazem profřancouzské československé zahraniční politiky. 
Smlouva byla doplněna na tzv. arbitrážní smlouvu v Locarnu 15. října 1925. 
77 16. května byl v Praze uzavřen pakt o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 2. čl. podpisového 
protokolu, který vázal platnost závazku pomoci na zásah Francie v případě vzniku konfliktu, pokud 
by Francie nezasáhla, nezasáhl by ani SSSR. 
78 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 - 1938), III. Libri, Praha 2003. s. 456 
79 tamtéž, s. 453 . 
80 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 115. Opis přílohy oběžníku ČOS č.j. 1200 z roku 1935. Vysvětlení o 
rozsahu povinnosti a práv členstva přihlášeného ke strážní službě. 
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ke strážní službě. Vedení ČOS, které již v prosinci 1932 schválilo zásady branné 

výchovy v Sokole a v roce 1933 obnovilo tradici náhlých srazů, bylo též přizváno 
o i 

ke spolupráci na připravovaném branném zákonu . Ten byl přijat 1. září 1937. 

Sokolové se na něm podíleli tvorbou cvičebních předpisů pro všechny stupně škol.82 

Od poloviny 30. let byly v Československu patrné rostoucí snahy 

sudetoněmecké politiky o změnu národnostních poměrů. Československé Němce 

v těchto snahách reprezentovala SdP, která se stala nejsilnější německou stranou 

v Československu a odstrčila do pozadí ostatní německé strany (komunisty, sociální 

demokraty, agrárníky). Ve volbách do Národního shromáždění roku 1935 se SdP 

stala dokonce nejsilnější politickou stranou s 15,2 % odevzdaných hlasů. Jedině 

díky volební matematice se podařilo agrárníkům, kteří získali 14,3 % hlasů, udržet 

si ve sněmovně o jedno křeslo více (45 ku 44), a tím i právo sestavit novou vládu. 

SdP zůstala v opozici a o to více se začala vázat na nacistické Německo. Její 

původně loajální postoj vůči ČSR se postupně měnil v separatistický program 

autonomie Sudet.83 

Vrcholem snah sudetských Němců o autonomii se stal sjezd SdP 

v Karlových varech v dubnu 1938. Zde vůdce strany Konrád Henlein, přesně 

v souladu s expanzivní politikou nacistického Německa, přednesl 1. dubna 1938 

tzv. Karlovarský program strany sestávající z osmi základních bodů84: 

1) úplná rovnoprávnost Němců s Čechy 

2) uznání německé národní skupiny za právnickou osobu 

3) přesné ohraničení německého území v ČSR 

4) plnou národní samosprávu tohoto území 

5) zákonnou ochranu Němců žijících mimo toto území 

6) odčinění hospodářských a národněpolitických křivd způsobených 

Němcům od roku 1918 

7) výhradní jmenování německých státních a veřejných zaměstnanců na 

německém území 

81 Uhlíř, Jan, B. - Waic, Marek: Sokol proti totalitě 1938 - 1952, Univerzita Karlova v Praze, FTVS 
Praha 2001. s. 4. 
82 Výsledky sokolské branné práce bylo možné zhodnotit j iž při příležitosti IV. středoškolských her. 
jenž předcházeli X. všesokolskému sletu. 
83 Čapka, František: Dějiny zemí Koruny české v datech. Libri, Praha 2006 

Sládek, Milan: Němci v Čechách: německá menšina v českých zemích a Československu 1848-
1946. Pragma, Praha 2002, s. 170. 
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8) plnou svobodu přiznání se к německému národu a německému 

světovému názoru. 

Ve vypjaté národnostní situaci se ČOS vždy chovala silně vlastenecky a 

stavěla se za Československo. Připravenost Sokola na obranu republiky nejlépe 

prověřila květnová mobilizace roku 1938. 

Pro zajištění pořádku a klidu v pohraničních oblastech během obecních 

voleb ve dnech 22. května, 29. května a 12. června 1938 byla již 20. května 

vyhlášena částečná mobilizace. Agresivní předvolební kampaň SdP, provázená 

řadou protičeskoslovenských provokací, incidentů a fyzických útoků na politické 
85 

oponenty, byla hlavní příčinou napětí . Až příchod československého vojska, 

v jehož řadách bylo velké množství sokolů, situaci částečně zklidnil. 

Ohrožení republiky se stalo hlavním tématem doby a plánovaný X. 

všesokolský slet manifestací odhodlání hlavně české veřejnosti republiku 

v hrozícím ozbrojeném konfliktu bránit a ubránit. 

Kural, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918- 1938) 
Ústav mezinárodních vztahů Praha, Praha 1993. s. 
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3.Přípravy na X. všesokolský slet 

3.1 Ideové poselství sletu 

12. května 1935 se výkonný výbor ČOS usnesl, že další, v pořadí již desátý, 

všesokolský slet se uskuteční v létě roku 1938 v Praze.86 Prakticky od této chvíle se 

také rozjely přípravy pro uskutečnění tohoto vrcholného sokolského podniku. 

Organizační struktura přípravných týmů byla hotova již ke konci roku 1938. 

Dlouhé debaty se v předsednictvu i členstvu ČOS vedly o ideovou náplň chystaného 

sletu. Pod prozatímním heslem „Za svobodu" byla v Sokolském Věstníku vypsána 

soutěž o nej lepší návrh sletové scény, jenž by nejlépe reprezentoval poselství 

sletu.87 

„Obklopeni diktaturami zápasíme o svoji národní i státní svobodu a 

chystáme se ji eventuelně obhájit i železem. Žijeme na přelomu doby, kdy po 

dosažení politické svobody národu jde o osvobození hospodářsky slabých od 

pomoci hospodářsky silnějších. Přebudovává se společnost tak, aby i 

v hospodářských věcech nahradil státní zákon libovůli jednotlivce. Byť by to 

znamenalo potlačení osobní svobody jednotlivců, znamená to též osvobození celých 

skupin, tedy i pravou národní svobodu. W. Stead praví: „Demokracie není 

systémem vymyšleným к tomu, aby některá třída měla zajištěnou hospodářskou 

nebo sociální převahu. Ona je ve své pravé postatě jakousi formou vzájemného 

zajištění proti zkracování osobních práv a svobod a při tom je jejím základním 

předpokladem, že tato práva a svobody, takovým způsobem zajištěné, musí býti 

užívány v duchu ochotném sebe obětovat ve prospěch společného blaha. " Je tedy 

příkazem pro nás dnes - boj za svobodu. ... X. všesokolský slet nemůže mít 

přirozenější program než - shrnout výsledky posavadních DC sletů a vyvrcholit 

jejich úsilí. 20. výročí republiky znamená 20 let práce za udržení svobody a jejího 

využití к plnému rozvoji národních sil. Z toho všeho plyne základní myšlenka X. 

86 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 820. 
87 Sletové scény měly vždy vyjadřovat ideové poselství sletu, které z pravidla reagovalo na dobovou 
politickou či národnostní situaci a do ní zasazovalo Sokoly. Legendární se stala sletové scény VI. 
sletu Marathón, která odkazovala nejen na tradici kalokagathie řecké fi lozofie, ale i v symbolických 
náznacích vyjadřoval touhu malého českého národa bojovat o svá práva v rámci Rakousko-Uherské 
říše. 
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sletu. Pro politickou i hospodářskou svobodu československého národa a všech jeho 

příslušníků. "8S 

Kromě národní slavnosti se měl X. všesokolský slet a jeho doprovodné akce 

stát sportovním zápolením na mezinárodní úrovni, což by na jednu stranu pomohlo 

zviditelnit ve světě sokolský tělocvik a na druhou stranu jej obohatilo o nové 

podněty.89 

Soutěže o sletovou scénu, jež měla korespondovat s poselstvím sletu, se 

zúčastnilo 26 návrhů. Scénický odbor po dlouhé debatě nakonec v srpnu 1937 

vybral návrh Františka Malíka s názvem „Světlo ve tmách". 

Tato scéna, jejíž hlavním scénickým dějem se měl stát souboj vzducholodí 

znázorňujících souboj země míru a země války, se nakonec pro přílišnou 

komplikovanost a nákladnost nerealizovala. Sám autor odmítl předělat scénické 

libreto s odůvodněním, že v případě, kdy by chyběla hlavní scéna - souboj 

vzducholodí, ztratila by scéna svůj význam.90 

Slavnostní výbor tak vypsal další zkrácené kolo soutěže. 17. února byla 

vyhlášena vítězná scéna. Byla jí scéna „Budovat a bránit" opět autora Malíka. Její 

obsahové poselství oslavovalo 20. výročí vzniku republiky, její vznik a výstavbu. 

Ve vypjaté situaci ohrožení republiky roku 1938 byla scéna nadšeně přijata 

českou společností. 

88 tamtéž. Návrh na uspořádání X. sletu všesokolského v Praze roku 1938. 
84 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 820. Návrh na uspořádání X. sletu všesokolského v Praze roku 1938 
90 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 826. 
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3.2 Spolupráce ČOS se státní správou 

Kromě samotné ČOS a nej různějších soukromých subjektů se na přípravách 

sletu významně podílel také československý stát a armáda. 

Při stavbě Masarykova státního stadionu v Praze na Strahově se kromě 

ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy, které mělo stavbu na starosti, 

angažovalo hlavní město Praha a ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavní město 

Praha u příležitosti sletu nechalo postavit nové komunikace a parkoviště v blízkosti 

stadionu a podílelo se i na úpravě okolí stadionu. 

Stavba měla být i sociálně prospěšná, neboť se poskytla práce velkému 

množství nezaměstnaných. Správní sbor hlavního města Prahy zde pořádal tzv. 

„Prapory práce", určené pro mladistvé nezaměstnané.91 

Ministerstvo spojů a železnic poskytlo sokolům slevy na jízdné a pomohlo i 

s propagací sletu. 

Pro státní zaměstnance se podařilo ve sletových dnech vyjednat volno, které 

se jim nezapočítávalo do řádné dovolené. 

Elektrické podniky hlavního města zavedly v době sletu několik zvláštních 
92 

tramvajových i autobusových linek. 

Nejzásadnější pro klidný průběh sletu byla spolupráce ČOS a pražským 

policejním prezidiem. To na zajištění veřejného pořádku během sletu vyvinulo 

značné úsilí. Příliv návštěvníků do Prahy během sletu vyžadoval věnovat nejen 
zvýšenou pozornost dopravě, ale hlavně zabránit občanským nepokojům a 

výtržnostem. „Proto bylo nutné udršovati stálou zvýšenou pohotovost uniformované 

stráže ve vnitřním městě i na sletišti. ... V těchto případech bylo ve stálé pohotovosti 

1000 až 1600 členů uniformované policie, strážného sboru s úředníky a konala 

službu převážná část neuniformovaného strážního sboru, a to od časných ranních 
QT 

hodin do pozdních hodin nočních. " 

Velké obavy státních orgánů byly v souvislosti s konáním sletu v zásadě 

opodstatněně upínány na reakci sudetoněmecké menšiny. „Kritickým údobím 

z něhož možno odvozovati velmi příznivé podmínky pro uplatnění případných státu 

91 N A Praha, fond PP 1931 - 1941, kart. 1560. 
92 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 820, Zápisy z předsednictva 1936 - 1938. 
93 N A Praha, fond PP 1931 - 1941, kart. 1560. 
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nepřátelských akcí, je doba od 3. do 6. července 1938, t.j. doba pořádání X 

všesokolského sletu. ... zůstává faktem, že v této době bude smíšené území státu a 

zejména pohraniční seslabeno o podstatné součinitele státní bezpečnosti, tj. o 

nacionálne vyhraněné osoby české národnosti, které jako členové Československé 

obce sokolské nebo jako účastníci sletu hromadně navštíví v těchto dnech Prahu. 

Tím budou na jedné straně zbaveny německé obce v pohraničí s hlediska svých 

politických zájmů nevítaného činitele, který jindy už svou přítomností jest jim 

významnou překážkou, na druhé straně však zároveň bude seslaben též státně-

bezpečnostní aparát, který v těchto osobách měl cenné zpravodajské 

spolupracovníky. ... Ústřední výbor Národní jednoty severočeské oznámil presidiu 

ministerstva vnitra, že byl z několika míst upozorněn zkušenými činovníky a znalci 

poměrů, že SdP chce využitkovati X Sokolského sletu - až odpovědní činitelé a 

hraničáři budou mimo pohraničí - a opakovati 20. květen. Věří, že v tyto dny se jim 

jejich akce plně zdaří. "94 

94 N A Praha, fond PP 1931 - 1941, kart. 1560. Oběžník Prezidia zemského úřadu v Praze číslo 
44 774 ve dne 28.června 1938. 
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3.3 Propagace sletu 

Propagace X. všesokolského byla zahájena již roku 1936. Kromě sokolského 

tisku byly zprávy o přípravách sletu publikovány i v běžném tisku, rozhlase a 

pomocí filmového týdeníku Aktualita. 

ČOS vyjednala s Radiožurnálem výhodné podmínky pro reklamu sletu. 

V druhé polovině roku 1936 přinášel Radiožurnál sletové informace jen sporadicky. 

V roce 1937 již přinášel zprávy o sletových přípravách pravidelně každý týden. Od 

začátku sletového roku 1938 to již bylo denní zpravodajství. Kromě zpráv o 

přípravách sletu byly přenášeny živé reportáže prakticky ze všech předsletových i 

sletových podniků, včetně hudebních a kulturních událostí. 

Pro slet byly v Praze i dalších městech republiky zřízeny sletové informační 

kanceláře, kde se kromě vstupenek daly zakoupit nej různější sletové propagační 

upomínkové předměty jako odznaky, nášivky, pohlednice, publikace apod. 

Ministerstvo pošt a telegrafů vydalo zvláštní emisi sletových známek a 

korespondenčních lístků. 

К propagaci sletu přispěla také sletová věcná loterie. V ní bylo rozděleno 

více jak 14 000 výher v hodnotě přes 1 000 000 korun. Mezi hlavní ceny patřil 

automobil Škoda Superb či zlaté a briliantové šperky firmy Malý z Prahy. 

ČOS ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a nejrůznějšími 

cestovními kancelářemi propagovala pomocí cizojazyčných propagačních letáků a 

plakátů slet ve světě. 

Vydány byly dva typy sletových plakátů. Jedna verze byla černobílou 

fotografickou montáží se sletovou tématikou, druhá byla barevná s motivem 

členských prostných od akademického malíře Karla Mináře. Podle zpráv 

propagačního výboru jich bylo vytištěno po republice a po světě přes 60 000 kusů.95 

Nej zajímavějším propagačním prostředkem byl sletový propagační film. Ten 

natočil vítěz soutěže vypsané propagačním odborem96, režisér Martin Frič. Ten byl 

95 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 826. 
96 tamtéž. 
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také vybrán pro natočení filmu o průběhu sletu97, jenž měl být po sletu použit pro 

propagační účely sokolské tělovýchovy hlavně ve světě. 

97 Důvodem byly vysoké náklady, jenž by vznikly v důsledku vyšších honorářů pro dva a více 
tvůrce. Režisér Frič tak vlastně dostal jednu zakázku na dva filmy, která byla pro obě strany finančně 
výhodná. 
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4. X. všesokolský slet 

4.1 Akce předcházej íc í X. všesokolskému sletu 

4.1.1 Rozestavný běh 

Na podzim roku 1936 byl předložen cvičitelským sborům ČOS návrh na 

uspořádání rozestavného běhu, jenž by symbolicky zahájil přípravy na X. 

všesokolský slet 1938. 

V pořadí již třetí rozestavný běh byl veden myšlenkou ohlášení blížícího se 

sletu a jeho smyslem bylo pokrýt co největší plochu republiky a předat sletové 

poselství i do všech jejích nejzazších míst. Oproti předchozím běhům byl směr běhu 

obrácen, dřívější cíl běžců - hlavní město republiky Praha - se stal místem startu a 

cílem se staly sokolské jednoty v pohraničí. Úkolem pak bylo donést sletové 

poselství „.až na hranice státu a vztyčit tam v symbole státní vlajku upozornění a 

snad i výzvu všem, že tu jsme a že tu, bohdá, pokud na nás záleží, zůstat chceme 

zůstaneme "98. 

Pořadové číslo sletu posloužilo jako inspirace při volbě hlavních tratí běhu. 

Hlavní tratě byly naplánovány tak, že směřovaly do sídel jednotlivých žup, odkud 

mělo být následně sletové poselství distribuováno do dalších jednot až к hranicím 

státu. 

Původní termín zahájení běhu, který byl plánován na den 105. výročí 

narození dr. Miroslava Tyrše, tj. 17. září 1937, byl odložen z důvodů zhoršujícího 

se zdravotního stavu a následného úmrtí prvního československého prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka dne 14. září 1937, až na konec října téhož roku. 

Konkrétně se měl uskutečnit v předvečer oslav 19. výročí založení československé 

republiky ve dnech 26. - 28. října. 

V podvečer 26. října 1937 byl na nádvoří Tyršova domu v Praze připraven 

zahajovací ceremoniál běhu. Před tribunou, ze které pronesli své projevy к zahájení 

98 • 
Hiller, Jan:Rozestavný běh. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství a 

knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 44. 
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sletových příprav starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský, náčelník JUDr. 

Miroslav Klinger, náčelnice Marie Pro vazníková a vzdělavatel Antonín Krejčí, plál 

řecký oheň, z jehož plamenů byly zažehnuty pochodně rozestavného běhu. Deset 

běžců nesoucích sletové poselství spolu se světlonoši poté na povel postupně 

vyráželi na své trasy do sídel sokolských žup a až к samotným hranicím republiky. 

První trasa vedla z Prahy do Děčína přes Unhošť, Kladno, Rakovník, Louny, 

Roudnici nad Labem, Duchcov a Ústí nad Labem. 

Druhá trať vedla z Prahy přes Beroun do Rokycan, přes Ejpovice do Plzně, 

к hranicím na Svatou, к myslivně na Králi a do Zdic. 

Třetí trať mířila z Prahy na Zbraslav, do Příbrami, Písku, Sušice, Klatov, 

Domažlic a končila Poběžovicích. 

Čtvrtá trať Praha - Horní Dvořiště vedla přes Krč, Benešov, Tábor a České 

Budějovice. 

Pátá vyšla z Prahy Vinohrad na Říčany, vedla dále přes Uhlířské Janovice, 

Ledeč, Německý Brod, Štok u Jihlavy, Třebíč a Znojmo a končila v Šatově na tehdy 

ještě rakouských hranicích. 

Trasy šesté, sedmé a osmé trati byly nej delší, neboť vedly až na Slovensko a 

Podkarpatskou Rus. Šestá směřovala přes Kostelec nad Labem, Zásmuky, Kutnou 

horu, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Tišnov, Královo Pole u Brna, Hustopeče a 

Břeclav ke státní hranici s Maďarskem do Petržalky u Bratislavy. 

Sedmá trať byla vedena přes Žižkov, Český Brod, Kolín, Čáslav, Chrudim, 

Poličku, Letovice, Blansko, Vyškov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Trenčín, Nitru, 

Kremnici, Bánskou Bystrici a končila ve Fiľakovu. 

Osmá a nej delší trasa vedla z Prahy na Podkarpatskou Rus do Jesiny a vedla 

od Staroměstské náměstí přes Hloubětín, Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou, 

Pardubice, Litomyšl, Jevíčko, Prostějov, Přerov, Valašské Meziříčí, Žilinu, Vrútky, 

Liptovský Svätý Mikuláš, Košice až к Podkarpatské Rusi do Užhorodu, Mukačeva, 

Chrust do Jesiny. 

Předposlední devátá trať vedla z Prahy přes Brandýs nad Labem, Nymburk, 

Jičín, Hradec Králové, Zábřeh, Litovel, Olomouc, Lipník nad Bečvou, Hranice, 

Nový Jičín, Moravskou Ostravu do Českého Těšína. 

35 



Desátá trať směřovala přes Podbabu, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mladou 

Boleslav, Turnov, Liberec, Železný Brod, Jilemnici, Dvůr Králové, Náchod, 

Trutnov až do Žacléře." 

V dopoledních hodinách 28. října bylo sletové poselství již doneseno do 

všech hlavních sídel sokolských žup po celé republice. Odtud byli po slavnostním 

přečtení sletového poselství vypraveni další běžci, jejichž úkolem bylo toto 

poselství donést až do té „nejzapadlejší" sokolské jednoty na území republiky. 

Průběh štafety mohli sledovat návštěvníci a obyvatelé Prahy na světelné tabuli s 

mapou republiky umístěné na fasádě Živnobanky na pražských Příkopech100. 

Délka tratí, kterou za velké podpory obyvatelstva sokolští běžci a i cyklisté 

absolvovali na hlavních trasách, činila 4 184 km, na vedlejších přes 16 000 km. Přes 

42 000 běžců se účastnilo štafety na hlavních tratích běhu. Celkově se na cestě 

sletového poselství po republice podílelo přes 160 000 tisíc sokolů101. 

Rozestavný běh byl oficiálně zakončen navečer 28. října rozhlasovým 

projevem starosty ČOS MUDr. Stanislava Bukovského, jenž znovu přečetl sletové 

poselství, které akcentovalo napjatou mezinárodní situaci a dodávalo odvahy a 

optimismu. Poté následovala ve všech župách a jednotách slavnostní shromáždění, 

která si připomněla nejen blížící se X. všesokolský slet, ale hlavně 19. výročí 

založení republiky. Přípravy na slet byly tímto oficiálně zahájeny. 

99 Hiller, Jan:Rozestavný běh. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství a 
knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 47-48. 
100 Mapa byla rozměrů 16x8 metrů a stála 15 000,- Kčs. viz. N A Praha, fond ČOS, kart.č. 820, 
Zápisy z předsednictva ČOS 1936 -1938.Zápis ze dne 21.6.1937. 
101 Hiller, Jan:Rozestavný běh. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství a 
knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 48. 
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4.1.2 Zimní sletové hry 

Prvním předsletovým sokolským počinem roku 1938 byly Zimní sletové 

hry, konané ve dnech 5. - 13. února ve Vysokých Tatrách. Akce byla pořádána 

sokolskou župou Podtatranskou-Hviezdoslavovou za podpory ministerstva národní 

obrany, ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy a četnictva102. Součástí 

Zimních sletových her byly XI. lyžařské závody o prvenství ČOS, VI. závody o 

prvenství Svazu slovanského sokolstva103 se závodem o pohár jugoslávského 

ministra dr. Hanyšky, závody v krasobruslení, hokejový turnaj a hlavně vojenské 

lyžařské závody horských brigád v Tatranské Poljance.104 

Zimní sletové hry byly slavnostně zahájeny v časných ranních hodinách 

v neděli 6. února 1938 společným nástupem všech závodníků v Tatranské Lomnici. 

Před slavnostním projevem starosty Podtatransko-Hviezdoslavovy župy Klimeše 

byly vztyčeny na stožáry státní vlajky všech zúčastněných závodníků, vlajky 

Československa, Polska, Rumunska, Bulharska a Jugoslávie. Na závěr ceremoniálu 

promluvil ministr zemědělství Dr. Josef Zadina, který následně zahájil první závod 

her, lyžařský závod na 50 km, jehož vítězem se stal Jarka Buchar ze Sokola I. 

Smíchov. V odpoledních hodinách téhož dne byly za účasti náčelníka ČOS 

Miroslava Klingera, ministra Zadiny a jugoslávského vyslance v Praze Dr. Protiče 

zahájeny závody mužů v krasobruslení.103 

V pondělí 7. února měli sokolští borci volno. Tohoto dne byly v Tatranské 

Poljance zahájeny vojenské lyžařské závody horských brigád. Při této příležitosti 

byla uctěna památka Dr. Josefa Scheinera, prvního inspektora brané moci, u 

památníku, jenž na jeho počest postavila ČOS a župa Podtatransko-Hviezdoslavova 

za přispění jednot z celého Slovenska a Podkarpatské Rusi v roce 1936 v Tatranské 

Poljance. Po projevech ministra Zadiny, sborového velitele generála Mézla a 

starosty ČOS dr. Bukovského byl zahájen vojenský závod čtyřčlenných hlídek na 

30 km se střelbou. V závodě zvítězila hlídka pěšího pluku 1 z Dolního Kubína. 

102 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 820, Zápisy z předsednictva ČOS 1936 -1938.Zápis ze dne 

21.6 .1937. 103 Dále jen SSS. Již od počátku činnosti Sokola, se silně rozvíjela spolupráce mezi českými Sokoly 
a jihoslovany. Samo označení Sokola odkazuje na odbojové hnutí jižních slovanů. 
104 Moulík, Ladislav: Zimní sletové hry. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 38. 
105 .. . , » 

tamtéž. 
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Následoval závod v běhu rozestavném na 4 x 12,5 km. Vítězství v závodě si odnesla 

štafeta horského praporu 3106. 7. února byl také zahájen turnaj v ledním hokeji 

v Novém i Starém Smokovci.107 

V úterý 8. února byly na programu her dva štafetové lyžařské závody. Závod 

čtyřčlenných štafet na 4 x 10 km pod patronací SSS za účasti závodníku 

z Bulharska a Jugoslávie. Následoval závod štafet ČOS na stejné trati. Téhož dne 

byly dokončeny krasobruslařské závody povinnými jízdami. Ve svých kategoriích 

zvítězili Vratislav Zahájský ze Sokola Královské Vinohrady a Miroslav Fleischer ze 

stejné jednoty. V Novém a Starém Smokovci pak pokračoval hokejový turnaj.108 

V časných ranních hodinách ve středu 9. února byl ve Velké Studené Dolině 

zahájen závod ve sjezdu na lyžích svazu SSS. Závod byl unikátní tím, že se jej 

poprvé účastnily i ženy109. Trať ženského závodu měřila 3 km a vítězkou závodu se 

stala dr. Alena Polesná, závodnice ČOS. Závod mužů byl delší, činil 5 km. Vítězem 

sjezdu se stal Gerhard Heinz ze Sokola Smíchov I. závodící za ČOS. Nutno dodat, 

že zahraniční závodníci v silné konkurenci ČOS neuspěli. Paralelně se závodem 

SSS se uskutečnil i závod ČOS, ve kterém opět kralovali Gerhard Heinz ze Sokola 

Smíchov I. v mužském závodě a Alena Polesná v závodě ženském. 

9. února byl také zakončen hokejový turnaj v Novém a Starém Smokovci 

finálovým vítězstvím týmu Brna nad týmem Střešovic v poměru 4:1.110 

Ve čtvrtek 10. února byl ve Velké Studené Dolině na programu slalom a 

závod sdruženářů. Pořadí závodů bylo stejné jako v předchozím dni. Nejprve se jel 

slalom SSS, v němž tentokrát dominovali mezi muži Jugoslávci, konkrétně Slávko 

Urban. Mezi ženami zvítězila závodnice ČOS Jarmila Vávrová. Závody ČOS mezi 

muži opět ovládl Gerhard Heinz, který vyhrál jak slalom, tak i závod sdruženářů 

v alpské kombinaci. Mezi ženami opět zvítězila Jarmila Vávrová. 

Šestý den her, 11. únor, byl ve znamení běžeckých závodů a opět se 

soutěžilo o poháry SSS a ČOS. Noční příval čerstvého sněhu na tratích se podařilo 

pořadatelům včas upravit, a tak se toho dne uskutečnily všechny plánované závody: 

závod žen na 8 km (vítězka SSS: Marie Sucharová, vítězka ČOS: Josefa Sekerová), 

106 Horský prapor 3 se významně podílel na technickém zajištění tratí a sportovišť v průběhu celých 

zimních sletových her. 
107 Moulík, Ladislav: Zimní sletové hry. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 39. 
108 tamtéž. 
109 D o závodu se přihlásilo celkem 2 7 závodnic, 2 závodnice závod nedokončili. 
110 tamtéž, s. 41. 
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závod mužů na 18 km (vítěz SSS: Jugoslávec Lovro Žemva, vítěz ČOS: František 

Vítek), závod mužů ČOS na 10 km (vítěz: Zdeněk Vávra)111. 

12. února byly na programu her skoky na lyžích na Jarolímkově skokanském 

můstku. Nepřízeň počasí z předchozího dne ustoupila a tak se mohly uskutečnit 

všechny plánované skokanské závody. Nejprve se skákal závod o prvenství v 

poháru SSS sdruženářů. V soutěži startovali kromě Čechoslováků také Poláci a 

Jugoslávci. Zvítězil jugoslávský závodník Lovro Žemva. Následoval závod 

sdruženářů ČOS. Vítězi se stali František Vrána a Josef Erlebach, kteří skočili 

shodně 41,5 m. V odpoledních hodinách skončila ženská část her štafetou žen na 4 
112 

x 6 km. Z vítězství se radovala štafeta Sokola Brno I. 

Poslední den her, 13. únor, přilákal za krásného počasí mnoho diváků, kteří 

shlédli závody SSS a ČOS ve skocích na lyžích opět na Jarolímkově můstku. 

Vítězem závodu SSS se stal Jugoslávec Ivan Župan, vítězem závodu ČOS Erlebach. 

Těmito závody byly zimní sletové hry ukončeny. 

V podvečerních hodinách se v hotelu Hviezdoslav v Tatranské Lomnici pod 

patronací ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy konalo oficiální ukončení 

her s vyhlášením výsledků. Celkovým vítězem poháru SSS se stalo družstvo ČOS, 

které také převzalo z rukou legačního rady Dr. Božiče jménem jugoslávského 
113 

ministra Miletiče Hanžekův pohár. 

Zimní sletové hry se staly minulostí. Jejich průběh ukázal, jakým způsobem 

bude pořádán X. všesokolský slet: na domácí úrovni za účasti ČOS, armády, 

státních institucí, a na mezinárodní s podporou zastupitelských úřadů spojeneckých 

států Malé dohody a jejich armád. 

111 Moulík, Ladislav: Zimní sletové hry. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 42. 
112 tamtéž. 
113 tamtéž s. 44. 
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4.1.3 Den žactva pražských národních škol 

Předehrou a první zatěžkávací zkouškou připravenosti sletiště na 

Masarykově stadionu a jeho příslušenství se stal den žactva pražských národních 

škol 29. května 1938. I přes nepřízeň počasí se nakonec sami cvičenci rozhodli 

plánované sestavy zacvičit. Na ploše stadionu se během dne vystřídalo přes 12 000 

pražských dětí různého věku, od nej menších žáků obecných škol, až po nej starší 

žáky škol měšťanských. 

Poselství předvedených prostných i her bylo jasné, mládež plně stojí za 

ideály demokracie a za republikou. Krom toho šlo o vynikající ukázku rozvinutosti 

a vysoké úrovně školního tělocviku a tělovýchovy mezi mládeží vůbec. Důkazem 

významnosti akce byla též přítomnost primátora Prahy Petra Zenkla s doprovodem 

z magistrátu, ministra zdravotnictví a tělesné výchovy Františka Ježka114, ministra 

zemědělství Josefa Zadiny115, ministra financi Josefa Kalfuse116 a ministra sociální 

péče Jaromíra Nečase, generálního inspektora branné moci generála Jana Syrového, 

náčelníka hlavního štábu generála Ludvíka Krejčího, zastupujícího ministra obrany 

Františka Machníka a četných dalších generálů117. 

1 , 4 Ve funkci od 10.května do 22.září 1938. 
115 Ve funkci od 21.července 1937 do 22.září 1938. 
116 V e funkci od 2. října 1937 do 22.září 1938. 
117 Vojáček, Ladislav: Den žactva národních škol. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 
1938. Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 53 - 56. 
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4.1.4 IV. středoškolské hry 

Ve dnech 9.-12. června proběhly v Praze IV. středoškolské hry. Program her 

ve skutečnosti začal již v lednu téhož roku závody v krasobruslení na pražské 

Štvanici, pokračoval hokejovým turnajem středoškolských družstev ve dnech 22. -

25. února a lyžařskými závody při IV. středoškolských hrách konaných v osmi 

horských oblastech (Krkonoše, Krušné Hory, Šumava, Českomoravská vysočina, 

Jeseníky, Beskydy, Tatry a Karpaty) během února a března118. 

Obsahové poselství souznělo s napjatou mezinárodní politickou situací a 

odráželo i výsledky aplikace zákona o branné výchově jako povinného předmětu na 

středních školách. Po vzoru starověkých olympijských her byly do programu her 

zařazeny také umělecké soutěže. 

Hry byly podpořeny nejen ministerstvem školství a ministerstvem 

zdravotnictví a tělesné výchovy, ale také armádou a hlavně ČOS, která poskytla 

hrám cvičební zázemí připravené pro blížící se slet. Stejně jako na Zimních 

sletových hrách, i na IV. středoškolských hrách nesměli chybět zástupci 

slovanských národů (hlavně Jugoslávci). Původně přihlášení studenti 

československých německých škol se her díky zhoršené mezinárodně politické 

situaci nakonec nezúčastnili, přestože zimních podniků her se účastnili v relativně 

vysokých počtech.119 

První na programu her byly plavecké závody konané na plaveckém 

stadionu pod barrandovskými Terasami za účasti téměř osmi stovek plavců. Závody 

ve skoku do vody, konané následujícího dne v Praze na Poříčí v paláci AXA se již 

tak masové účasti nedočkaly. Z původně přihlášených téměř dvou stovek závodníků 

jich nakonec dorazila pouhá desetina, resp. 19 skokanů a skokanek120. 

Od začátku se studenti utkávali při lehkoatletických i těžkoatletických 

disciplínách jednotlivců i družstev. Stejně tak probíhaly i turnaje kolektivních 

sportů jako je volejbal, basketbal a házená. Zajímavostí je, že všech závodů i her se 

účastnily i dívky. 

118 Švára, Josef: IV. Středoškolské hry. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 57. 
119 tamtéž 
120 Machovec, Jan. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství a knihkupectví 
Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 57. 

41 



Aby se hry co nejvíce přiblížily svému antickému vzoru, zařadili 

pořadatelé do programu her také soutěže múzické. Z původně široké škály činností 

a soutěží se nakonec pro nedostatek času, prostředků i vhodný budov a prostranství 
• 121 

uskutečnily pouze závody v recitování . Snad díky tomu, že tato akce byla svého 

druhu jediná, budila značný zájem veřejnosti. Punc zvláštnosti a vyvolenosti 

recitační soutěže dodal vlastenecký až nacionálni duch přednášených básní 

odkazujících na velké události hlavně český dějin, který přesně rezonoval s náladou 

v české společnosti brzkého jara 1938. 

V pátek dne 10. června se v pražské Lucerně konal "Večer slovanského 

studentstva". Před к prasknutí naplněným sálem přednesl starosta ČOS MUDr. 

Stanislav Bukovský svůj projev ke studentstvu. "Poněvadž osudy zdravých národů 

řídí ne náhoda, nýbrž uvědomělá vůle a výkonnost občanstva zdatného a kulturně 

vyspělého, záleží i vaše budoucnost na míře vzdělanosti, na mravní vyzrálosti a na 

tělesné zdárnosti pokolení, která dnes do života nastupují, a těch, která po nich 

přijdou. Na vás, mládeži studující, spočívá před jinými dějinná odpovědnost za směr 

i za jakost dalšího vývoje v osudech národních i mezinárodních. Chceme, abyste 

myšlením, citem i vůlí vyspěli ve svobodné a svéprávné osobnosti povahové a abyste 

národům, jejichž jste nejvzdělanějšími občany, dali kulturní i fysickou výkonnost, 

které je svéráznému a samostatnému společenskému celku nezbytně třeba, má-li 

obstát v soutěži mezinárodní a má-l rovnoprávně s ostatními státy spolu vytvářet 
177 

dějiny světa " . 

Slavnostní večer poté vyplnily tance, hudba a zpěv za doprovodu 

orchestru 28. pěšího pluku Tyrše a Fügnera. 

Vrcholem her se stal průvod studentů Prahou 11. června a cvičení na 

Masarykově stadionu den poté. 

Průvod, čítající téměř 50 000 studentů, byl zahájen na sletišti 

Masarykova stadionu, odkud se vydal přes Pohořelec na Pražský hrad. Zde již 

očekával studenty prezident republiky Edvard Beneš, který к nim měl projev 

hodnotící význam her a branné výchovy. „Vítám vás všechny v předvečer vaší 

tělocvičné manifestace...Doba sama si vynutila, aby v tomto programu (programu 

her) byla postupně zdůrazňována také složka brannosti mládeže. ...Chci tím říci 

121 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 820, Zápisy z přípravného výboru ČOS 1937 -1938. 
122 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 838, Opis projevu starosty ČOS MUDr. Stanislava Bukovského 
přednesený studentům dne 10. června v Lucerně. 
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tolik, že branná výchova mládeže má smysl a úkol mnohem širší než jen podávati 

návod к určitým mechanickým cvikům a výkonům. Plně uznávám, že hlavní podíl na 

této průpravě mají učitelé tělesné výchovy a že si počínají správně, připravují-li 

mládež tak, aby byla schopna plniti životní úkoly a sloužiti potřebám státu. Přeji 

vám, aby ukázky vaší tělovýchovné přípravy a celoročního snažení, které zítra 

předvedete, byly zdařilé v jednotlivostech i v celku, a aby vás posílily к další 

svědomité práci. ...Dnešní těžké poměry ve světě ukazují, že to nebude vždy úkol 

snadný. Svobodná vlast, v níž jste se zrodili, svoboda a státní nezávislost její je 

základem svobodného vývoje a šťastného života každého našeho občana, bez ní byl 

by náš život těžký, nejistý, politicky neúspěšný, kulturně nehodnotný. Je to jedna z 

nejvyšších hodnot, jež lidstvo má, važte šijí, hajte ji, hajte a braňte ji neohroženě a 

pevně a braňte ji až smrti. Vás všechny, tedy i ty, kdož jste jiné národnosti a mluvíte 

jiným jazykem, spojuje jeden stát a státní vlajka, pod jejímiž barvami vystupujete 

n.a veřejnost. Je naším ochranným štítem, je symbolem naší svobody a státní 

jednotnosti. Važte šijí, nikdo se nezpronevěřte jejím barvám a braňte do posledního 

dechu ideu, kterou vás tato vlajka drží pohromadě. Tak nejlépe oslavíte každé 

jubileum republiky, tak jistě dojdete к cíli, který vám život jako československým 

občanům ukládá.123 " 

Poté průvod, povzbuzen prezidentovým projevem, zamířil za okázalého 

veselí účastníků i přihlížejících přes druhé nádvoří Pražského hradu na Klárov, dále 

Masarykovým nábřežím124 kolem Národního divadla, Národní třídou a Železnou 

ulicí na Staroměstské náměstí.125 Zde studentstvo manifestovalo své odhodlám 

pomoci republice, kdykoliv bude potřeba. 

Večer následovala slavnostní akademie ve Smetanově síni Obecního 

domu, kde byly vyhlášeny výsledky recitační soutěže. I tento večer byl naplněn 

nadšením a odhodláním obětovat se za svobodu republiky. 

Do slavnostního dne 12. června, kdy se mělo uskutečnit veřejné cvičení 

studentstva, se Praha probudila do podmračeného dne. Během dopoledne se na 

Masarykově stadionu zkoušely nacvičené sestavy, aby odpolední oficiální 

vystoupení bylo bezchybné. V půl třetí odpoledne se stadionem za přihlížení téměř 

130 000 diváků rozezněla sletová znělka. Následoval zahajovací obřad, během 

123 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 838, Opis projevu prezidenta republiky Edvarda Beneše přednesený 

studentům dne 11. června. 
124 Dnešní Smetanovo nábřeží. 
125 N A Praha, fond PP 1931 - 1940, kart. č. 1560. 
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něhož předseda Československé obce legionářské dr. Patejdl předal studentstvu 

prapor a přednesl projev oslavující demokratickou mládež a její věrnost republice a 

odkazu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Po tomto 

projevu následovaly bouřlivé ovace a poděkování pořadatelů. 

Cvičenci, přihlížející ceremoniálu na ploše cvičiště, se následně odebrali 

na seřadiště před stadion. Program mohl začít. Nejprve cvičily dívky nižšího stupně, 

chlapci nižšího stupně, poté následoval prapor Baťových škol práce, vystoupení 

jugoslávských studentek, jugoslávských studentů, studentek vyšších ročníků a 

program po sedmé hodině večerní ukončilo vystoupení chlapců vyšších ročníků126 

za nekonečných ovací obecenstva. 

Dalším a posledním bodem obsažného programu her byl den brannosti, 

konaný 16. června. Při zahájení dostalo sokolské žactvo dar od zástupců 

Československé obce legionářské. Byl jim slavnostně předán prapor s hesly 

"Zborov - ne Lipany", "Za vlast a národ", "Kráčejte za Tyršem a Masarykem!" Za 

legionáře poté promluvil starosta dr. Patejdl, za sokolstvo poděkoval náčelník ČOS 

dr. Miroslav Klinger a za žactvo Václav Pazdera, vedoucí žáků a člen náčelnictva 

ČOS127. 

Cvičení dne bylo zasvěceno Tyršově tělocvičné soustavě, aby bylo vidět, jak 

slouží brannosti. Vystoupili vojáci, dorostenci, a sokolské členstvo128. Cvičení bylo 

upraveno tak, aby byl vidět rozdíl mezi jednotlivými skupinami, co cvičí sokolstvo 

pro přípravu branců, a vojsko zase ukazovalo, jak si cvičební programy Sokola 

upravilo, aby vyhovovalo potřebám armády. 

Velký zájem publika vzbudilo vystoupení chlapců Baťovy školy práce, kteří 

předvedli ukázku branné a předvojenské výchovy. 990 hochů, tvořících prapor, bylo 

rozděleno do deseti rot, každá rota se skládala ze tří čet po 33 členech. Tento prapor 

ovládalo 27 záložních poddůstojníků jako velitelů čet a 11 záložních důstojníků. 

Celý prapor měl tedy celkem 1028 členů. Cvičení obsahovalo ranní rozcvičku, 

ukázky branné výchovy a nej zajímavější část - nálet bombardovacích letadel s 

obranou proti nim. Při této příležitosti se nad sletištěm vneslo pět letadel typu Zlín 

XII. představujících bombardovací letadla. Po leteckém poplachu zaujaly roty téměř 

126 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 820. Předsednictvo 1936 - 1938. Program cvičení studentstva na 
sletišti dne 12. června 1938. 
127 Bartoš, Václav: Den brannosti 16. června. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 81 
128 Žáků cviči lo 1627, dorostenců 1239, členů sokola 982 a vojáků 700. 
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obranné postavení s protiletadlovými kulomety připravenými zneškodnit útočící 

stroje.129 

Následovalo vystoupení vojska, kterému obecenstvo nadšeně aplaudovalo. 

Po květnových událostech v pohraničních oblastech totiž jeho prestiž vystoupila do 

závratných výšek. 

129 Krčma, Karel: Ukázka branné výchovy. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 73. 
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4.1.5 Sletová výstava 

Přípravné práce na realizaci sletové výstavy u příležitosti X. všesokolského 

sletu započaly již v létě 1936. Na popud předsednictva ČOS se dne 23. června 1936 

konala první schůze sletového výstavního odboru130. Základní myšlenku vtiskl hned 

na počátku příprav profesor dějin umění na Komenského universitě v Bratislavě 

František Žákavec mottem: „Sokolstvo v boji a v práci pro národ". 

Usilovná práce výboru vletech 1936 až 1938, trpělivé vyjednávání 

s magistrátem hlavního města Prahy, s dopravními podniky, ministerstvem školství, 

zemědělství, národní obrany, pošt a telegrafů a zdravotnictví a tělesné výchovy, 

zařizování a příprava zázemí, prostoru výstavy, výstavních exponátů apod. se 

nakonec zúročila dne 12. června 1938, kdy byla výstava na pražském výstavišti 

v Královské oboře slavnostně zahájena. 

Oficiální předání sokolstvu však proběhlo až 19. června. Po sletové znělce a 

předehře promluvili к přečetnému shromáždění význačných osobností veřejného 

života a představitelů Sokola předseda výstavního odboru dr. Karel Sauer, starosta 

ČOS MUDr. Stanislav Bukovský, ministr školství dr. Emil Franke a primátor měst 

pražských dr. Petr Zenkl, kteří vyjádřili díky a obdiv výstavnímu odboru a jeho 

členům za dobře odvedenou práci při přípravách sletové výstavy.131 

Ideová část výstavy byla umístěna v průmyslovém paláci, pavilonu města 

Prahy, zemědělském pavilonu pod průmyslovým palácem na starém výstavišti v 

Královské oboře. V průčelí slavnostní třídy před průmyslovým palácem byla 

umístěna nad vysokým sloupem zlatá socha sokola od akademického sochaře 

Václava Makovského. Pod sloupem hořel po dobu výstavy „věčný oheň sokolství". 

Střední část p r ů m y s l o v é h o paláce byla vyzdobena sochami vůdců Sokola a obrazy 

z výjevů z československých dějin. Levé křídlo průmyslového paláce bylo 

vyhrazeno dějinám Sokola od jeho založení do světové války a předcházejícím 

devíti všesokolským sletům. V průčelí bylo názorně zachyceno období světové 

války a účast sokolstva na vzniku republiky. V pravé straně levého křídla 

průmyslového paláce vystavoval své exponáty Svaz slovanského sokolstva a jeho 

130 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 826. Zápis z I. schůze výstavního odboru ze dne 23. července 1938. 
131 Šeuer, Karel: Sletová výstava. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství 
a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 282. 
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členové. V pravém křídle průmyslového paláce byla oddělení věnovaná 

ministerstvu národní obrany, pošt a telegrafů, zdravotnictví a tělesné výchovy, a 

velice podařená výstava ministerstva školství a národní osvěty věnovaná IV. 

středoškolským hrám. Kromě to zde byly samostatné výstavky z národního a 

kulturního života lužických Srbů a Ukrajinců. 

Před průmyslovým palácem připravilo náčelnictvo žen ukázku sokolského 

táboření a ministerstvo železnic zde na zvláštní vlečce představilo tři moderní 

železniční vozy, přístupné obecenstvu. 

V pavilonu hlavního města Prahy uspořádal biografický odbor výstavu 

к dějinám sokolských biografů. Výstava byla navíc doplněna předváděním 

nejnovějších filmů ze sletových cvičení na Strahově. 

V zemědělském pavilonu na dolním výstavišti byla rozsáhlá výstava 

divadelního a loutkářského odboru. Zde také probíhala sletová loutkářská soutěž. 

Doplňkem sletové výstavy v napjaté mezinárodní politické situaci byla 

výstava válečných památek připravená sdružením bývalých bojovníků 

„Kamarádství", která představovala exponáty vztahující se к činnosti Sokola během 

velké války. 

Zajímavá část výstavy byla věnována sokolstvu jako významnému hospodářskému 
• 132 

subjektu. Nejen jako spotřebiteli, ale hlavně jako výrobci. 

Propagace sletové výstavy byla řešena ve spolupráci s ministerstvem pošt a 

telegrafů, které vydalo známky propagující X. všesokolský slet i sletovou výstavu. 

Kromě toho byla zajištěna propagace sletové výstavy v novinách a rádiu. Plakát 
sletové výstavy, vytvořený podle návrhu akademického malíře Josefa Švába, byl 

133 
vyvěšován ve spolupráci s hlavním městem Prahou. 

Sletová výstava byla přijata dobře a přispěla к zvýšení kvality programu X. 

všesokolského sletu. Dokladem této skutečnosti je, že ji během jejího konání 

navštívilo přes 200 000 návštěvníků.134 

132 Šeuer, Karel: Sletová výstava. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství 
a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 283. 
133 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 826. Zápisy ze schůzí výstavního odboru 1936 -1938. 
134 Šeuer, Karel: Sletová výstava. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství 
a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 285. 
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4.1.6 Sokolská mládež a její slet 

Skutečnou generální zkouškou na X. všesokolský slet se staly ve dnech 18. 

až 20. června 1938 1 sokolský slet žactva, kterého se zúčastnilo více než 30 000 

účastníků, a slet dorostu, konaný ve dnech 25. až 29. června za účasti téměř 34 000 

cvičenců a cvičenek. 

Během sletů se projevily vážně závady v zázemí sletu, které byly přičítány 

na vrub pořadatelskému odboru, jehož představitelé se ovšem kritice bránili 

tvrzením, že díky nedostatečnému počtu pořadatelského personálu nebylo možné 
• 135 

některé činnosti a provozy dostatečně zabezpečit . 

Přes potíže v zázemí akce se 1. sokolský slet žactva vydařil. Tak, jako i při 

předchozích předsletových akcích žactva, byl i sokolský slet ve znamení 

vlastenectví a branné výchovy. To se projevilo nejen v programu cvičení na 

Masarykově stadionu, ale hlavně při průvodu sokolských žáků Prahou 19. června. 

Sokolské mládí vzbudilo v divácích velké nadšení. Sami účastníci průvodu 

к atmosféře přispěli transparenty a provoláváním hesel jako: „My jsme mladí 

Hanáci, budem dobří vojáci/", „Od Jasiny až do Aše republika je naše Г, „Slováci 

zdravia Prahu!", apod. Za pozornost stojí fakt, že se mládí sokolové sami 

přirovnávali к budoucím vojákům, neboť se v průvodu snažili pochodovat a chovali 

se velice ukázněně jako vojsko. Za to jim také ve svém projevu na Masarykově 

stadionu v závěru průvodu poděkoval prezident republiky Edvard Beneš a vložil 

v n ě velkou důvěru, že budou dobrými občany a budou dobře pracovat pro 
136 

republiku, její budování i obranu . 

Sokolský slet dorostu se nesl ve velmi podobném duchu jako slet žáků. 

Program sletu byl taktéž zaměřen к obraně republiky. Slet byl obohacen o 

mezinárodní rozměr, neboť na něm cvičili zástupci Jugoslávie, resp. SSS, a oproti 

předchozím nepříznivým zprávám také sokolský dorost z Vídně. 

135 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 821. Žádost pořadatelského odboru na předsednictvo o posílení 
pořadatelského sboru. Nedatováno. 
136 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 838, Opis projevu prezidenta republiky Edvarda Beneše přednesený 
na I. sletu sokolského žactva dne 19. června. 
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Příjezd vídeňských sokolů v podvečer 25. června do Prahy byl provázen 

velkým zájmem nejen Pražanů. 310 vídeňských sokolů si muselo připadat velice 

výjimečně, když po 18. hodině večerní dorazili na Masarykovo nádraží v Praze. Zde 

je čekal rozjařený dav vyjadřující radost z jejich příjezdu a solidaritu s vídeňskými 

sokoly, kteří teď již byli občany nacistické třetí říše137. 

Kromě vídeňských sokolů vzbudila na sletu velký zájem publika 

r e p r e z e n t a c e jugoslávských sokolů čítající téměř 1600 cvičenců. Jejich cvičení na 

sletišti bylo radostně aplaudováno a navíc podpořeno účastí zástupců jugoslávského 

Sokola i státu. Po cvičení následoval oficiální ceremoniál, při němž si jugoslávská 

delegace a zástupci ČOS vzájemně předali dary a přednesenými projevy se ujistili 

ve vzájemném přátelství Čechoslováků a Jugoslávců a bratrské lásce, kterou si 

mimo jiné vyjádřili pevným spojením ve svazku Malé dohody. Následoval sborový 

zpěv písně „Hej Slované". 

28. června se konal průvod sokolského dorostu Prahou. Stejně jako před 

devíti dny průvod žáků vzbudilo i sokolské studentstvo velký zájem diváků. 

Poslední den sletu, 29. červen, byl vyvrcholením celého sletu i sportovních 

her, které probíhaly současně se sletem na různých sportovištích po celé Praze138. 

Na závěr přednesl prezident republiky Edvard Beneš projev, ve kterém poděkoval 

sokolskému dorostu za dobře odvedenou práci na sletu a stejně jako na sletu žáků 

zopakoval, že v mládež vkládá republika veliké naděje. 

Za zmínku stojí komentář hosta pražského světového sjezdu PEN-klubu, 

francouzského spisovatele a novináře Julese Romainse, který byl sletem dorostu 

doslova unesen, když jej okomentoval slovy: „ Už příjezd na sie tiš tě, pohled na 

přívaly obecenstva, nástup vašich rozkošných modrých dorostenek ve mně probudil 

neurčité pocity, jejichž smysl jsem si až za chvíli jasně uvědomil: vyvstával přede 

mnou antický svět a současně jsem poznával, že ve mně probouzí náboženské 

představy... pochopil jsem ... že, co zde vidíme, je cosi náboženského, bohoslužba 

svobody, mysterie demokracie. ",39 

137 Vojáček, Ladislav: Nejdojemnější chvíle ze sletu dorostu. In: Památník X. všesokolského sletu 
v Praze 1938. Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s 
139. 
138 Hry probíhaly v různých disciplínách jako: plavání, kolektivních sportech jako basketbal, volejbal 
a házená, atletice, gymnastice, veslování atd. 
139 Havlíček, Václav: Sokolské slety. Sfinx, Praha 1948. s. 47. 
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4.1.7 XI. závody Mezinárodní tělocvičné federace 

Ve dnech 30. června až 1. července se v Praze na Masarykově stadionu 

konaly XI. závody Mezinárodní tělocvičné federace (Fédération Internationale de 

Gymnastique). Praha tento podnik hostila již v roce 1907 při III. mezinárodních 

závodech. Současně se konaly také III. mezinárodní tělocvičné závody žen. 

Mužských soutěží se měli účastnit Belgičané, Bulhaři, Francouzi, Jugoslávci, 

Lucemburčané, Poláci a Švýcaři. Němci, Italové, Finové a Maďaři se z her díky 

napjaté mezinárodní situaci omluvili. Němci prohlásili, že se к pražskému závodu 

nedostaví, protože by závod byl rušen událostmi v německém pohraničí, a lze prý 

pochybovat, že by státní vedení svou autoritou chránilo německou skupinu před 

násilnostmi luzy.140 

Ženských soutěží se zúčastnila čtyři družstva: československé, polské, 

jugoslávské a bulharské, v červnu podobně jako v mužské části odvolaly svou účast 

Němky, Maďarky a Holanďanky.141 

Jednotlivá družstva soutěžila v tradičních disciplínách lehké atletiky a 

sokolské gymnastiky. Na pořadu závodů byla například cvičení na hrazdě, přeskok 

přes koně, cvičení na kruzích, šplh apod. Při neúčasti silného německého týmu 

závodům kralovali v mužských závodech závodníci Československa, resp. ČOS, 

následováni vynikajícími Švýcary. Vítězem závodu jednotlivců, a tedy i mistrem 

světa, se stal populární Jan Gajdoš. Ženské závody opanovalo taktéž družstvo 

Československa. 

1. července se konal slavnostní večer pro závodníky a soudce v Obecním 

domě, při němž byly vyhlášeny výsledky závodů jednotlivců i mužstev. Vítězné 

družstvo ČOS získalo poprvé putovní křišťálový pohár ministerstva zdravotnictví a 

tělesné výchovy ČSR. 

140 Krejčí, Antonín: Edvard Beneš a Sokol. Společnost Edvarda Beneše, Praha 2002. s.84. 
141 Penniger, Evžen: IX závody Mezinárodní tělocvičné federace. In: Památník X. všesokolského 
sletu v Praze 1938. Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 
1939. s. 184. 
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IX. závody Mezinárodní tělocvičné federace dodaly X. všesokolskému sletu 

nádech mezinárodní události a potvrdily vysokou úroveň československého sportu 

v evropském měřítku. 
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4.2 Hlavní sledové dny 

4.2.1 Den první, 3. července 1938 - slavnostní zahájení sletu 

Dne 3. července bylo nad Prahou zataženo a občas zapršelo. Podmínky pro 

zahájení cvičení X. všesokolského sletu nebyly zcela ideální, přesto již od časných 

ranních hodin bylo na sletišti velice rušno. Celé dopoledne prvního sletového dne 

bylo věnováno nácviku nástupů a prostných. Veřejné zkoušky přilákaly hned od 

začátku velké množství diváků. 

Před zahájením odpoledního programu, museli zástupci ČOS splnit některé 

společenské ceremonie. Dopoledne se zástupci všech žup a František Bartoň za 

vedení ČOS rozjeli do Lán, aby se jménem sokolského členstva poklonili 

památce prvního československého presidenta Tomáše Garrigue Masaryka. 

Spolu s delegací ČOS se uctění odkazu prezidenta Osvoboditele účastnilo 

také poselstvo jugoslávského Sokola, bulharští junáci a primátor hlavního 

města Prahy dr. Petr Zenkl. 

Dopoledne se na Olšanech konala tryzna u hrobu dr. Miroslava Tyrše a 

Jindřicha Fügnera. Starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský promluvil u 

všech hrobů o významu a životním díle zesnulých. Na hroby byly poté 

položeny věnce se stuhami v barvách československých, jugoslávských a 

bulharských. 

Z olšanských hřbitovů odjelo společné poselstvo na Žižkov do 

Památníku odboje, kde byly rovněž položeny věnce к uctění padlých 

legionářů. 

Současně položila sokolská delegace květiny ke hrobu neznámého vojína u 

Staroměstské radnice za účasti československých, amerických a rumunských 

sokolů a bulharských junáků. Následovaly projevy zástupců jednotlivých států 

a slavnostní zápis všech účastníků do pamětní knihy. 

Kolem druhé hodiny odpoledne byla již téměř všechna místa na 

Masarykově stadionu obsazena. Tři minuty před třetí hodinou odpolední zaduněl 

dělový výstřel a u východní tribuny vypustila četa dorostenců 3 000 holubů. X. 
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všesokolský slet byl zahájen. 

V patnáct hodiny také vešel do svého lóže na hlavní tribuně prezident 

republiky Edvard Beneš. Obecenstvo ho uvítalo potleskem a máváním. Poté 

zazněla státní hymna. Na začátek cvičení se dostavilo mnoho významných 

osobností nejen z Československa. Přítomen byl například vyslanec 

Československa ve Velké Británii Jan Masaryk, ministr zdravotnictví a tělesné 

výchovy František Ježek, předseda poslanecké sněmovny Jan Malypetr, předseda 

senátu František Soukup, ministr železnic Rudolf Bechyně, ministr vnitra Josef 

Černý, ministr financí Josef Kalfus, ministr průmyslu, obchodu a živností Rudolf 

Mlčoch, ministr sociální péče Jaromír Nečas, ministr zemědělství Josef Zadina, 

ministr zahraničních věcí Kamil Kro ft a , ministr pro sjednocení zákonů a 

organizace státní správy monsignore Jan Šrámek. Kromě zástupců jugoslávského a 

rumunského království na tribuně zasedli ještě zástupci jugoslávského Sokola, 

bulharského Junáka a francouzských a belgických gymnastů. Diplomatická lóže 

byla obsazena do posledního místa. Byli přítomni vyslanci Argentiny, Belgie, 

Brazílie, Bulharska, Dánska, Egyptu, Finska, Francie, Chile, Itálie, Japonska, 

Jugoslávie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, 

Rumunska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Uruguaye, USA a 

Velké Británie.142 

První cvičení sletu, nazvané „Sokolská brannost", předvedlo 1 584 

vybraných mužů. Tato skladba měla být ukázkou československého tělocviku na 

olympijských hrách v Berlíně 1936, ale neuskutečnila se. O to víc bylo její 

poselství aktuální v polovině roku 1938. Obzvláště když mnoho sokolských 

cvičenců bylo v květnu téhož roku připraveno v pohraničí к obraně republiky 

během mobilizace 21. května. 

Po cvičení mužů nastala v programu dne drobná změna. Místo cvičení žen 

přišel na řadu slavnostním obřad výměny darů mezi Československou obcí 

sokolskou a Svazem Sokola Království Jugoslávie. Obě organizace si navzájem 

vyměnily busty svých význačných státníků, bustu prezidenta „Osvoboditele" 

Tomáše Garrigue Masaryka a krále „Sjednotitele" Alexandra I. Při této slavnostní 

chvíli měl starosta ČOS projev : „Sokolstvo československé i jugoslávské zůstane 

ve všech pokoleních spjato Tyršovou ideou věrného a nebojácného bratrství a 

142 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 821. Seznam pozvaných sletových hostů. 
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splní přesně své národní, státní i lidské poslání v duchu krále Alexandra a 

presidenta Masaryka"143. 

Po tomto slavnostním obřadu nastoupily na cvičiště ženy I. části prostných. 

Jejich prostná vnesla do sletového pořadu několik novinek. Mezi ně patřil samotný 

nástup, který neprobíhal tradičně v proudech, ale v oddělených čtvercích po 112 

cvičenkách. 16 224 žen ukončilo své cvičení za burácivého potlesku obecenstva. O 

nadšení diváků svědčil článek Eduarda Basse v Lidových novinách ze dne 5. 

července, který cvičení označil za: „Triumfální úspěch žen"144. 

Po cvičení žen následovalo vystoupení zahraničních hostů sletu. Plánované 

vystoupení družstev Jugoslávců, Poláků a dalších nakonec absolvovali pouze 

jugoslávští sokolové. Na plochu sletiště nastoupilo 576 žen a 1504 mužů, kteří 
předvedli cvičení plné balkánského temperamentu za doprovodu balkánské hudby. 

Jejich představení opět vzbudilo bouřlivé ovace. 

Předposledním bodem programu prvního dne sletu bylo cvičení žen s míči. 

Nástup byl proveden stejně jako při prvním vystoupení žen ve čtvercích. Tyto 

malé celky poskytly podmínky к nesčetným přeměnám útvarů a směrů pohybu, 

které provázely vlastní cviky s míčem, což bylo opět nadšeně aplaudováno. 

Po o d c h o d u žen čekalo obecenstvo v napjatém tichu na vystoupení mužů. 

V 18 hodin 44 minut se konečně objevily v bráné borců první řady mužů. Zároveň 

se ozvaly první tóny Sukova pochodu „V nový život" a publikum začalo nadšeně 

tleskat. Během patnácti minut se sletiště zaplnilo 28 600 cvičenci. Dopolední 

potíže s nástupem byly zapomenuty a diváci si užili výjimečný zážitek ze skvěle 

provedeného cvičení za hudebního doprovodu skladby na motiv husitského 

chorálu „Kdož jsú boží bojovníciuzavřeného přísahou republice. Právě toto 

cvičení se stalo s y m b o l e m X . sletu а к němu především se váží i vzpomínky 

pamětníků. V 19 hodin 32 minut ohlásil dělový výstřel konec prvního dne. 

Průběh prvního sletového dne byl po celý den přenášen rozhlasem. V 16.30 

hod. promluvil ze sletiště do rozhlasu ministr tělesné výchovy Jugoslávie dr. 

Vekoslav Miletič. Po projevu jugoslávského hosta promluvil do rozhlasu úřední 

zástupce Velké Britanie, hlavní inspektor tělesné výchovy kapitán S. J. Parker. 

143 Ořenáíek Augustin- Třetího července. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví českos lovenské obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 160. 
144 Lidové noviny, 5.7. 1938. s. 3. 
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" Vaše sokolské zřízení budí obdiv ve světě. Já sám osobně se obdivuji 

dobrovolnému nadšení, které vyvíjí váš lid při tomto projevu tělesné zdatnosti. 

Vaše sokolské jednoty jsou přístupny všem věkům, což má další význam pro zdraví 

a vyrovnanost. Tělesná zdatnost vaší země není však sama sobě účelem, nekončí 

cvičením tělesných sil. Každý z vás ví, že je nutné pěstovati charakter, má-li býti 

něco v životě dokázáno. Děkuji všem, kteří spolupracovali na této slavnosti, a co 

nejsrdečněji jim blahopřeji. Viděl jsem dnes obdivuhodnou podívanou a bylo mně 

ctí, že jsem mohl býti při této velké příležitosti hostem vaší země."145 

Sletové slavnosti pokračovaly na pražském výstavišti v Královské oboře 

okolo fontány, kde proběhlo taneční vystoupení Bulharů v národních krojích, a v 

Obecním domě hlavního města Prahy slavnostní koncert na počest amerických 

sokolů. 

145 Očenášek, Augustin: Třetího července. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 167. 
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4.2.2 Den druhý, 4. července 1938 

V pondělí 4. července dopoledne se centrem sletové dění stal Pražský hrad. 

Zástupci sokolstva zde vzdali hold prezidentu republiky. Od deváté hodiny ranní se 

na třetím nádvoří Pražského hradu začali scházet zástupci Sokola a zahraničních 

hostů sletu. Kromě jugoslávských sokolů a bulharských junáků se zde sešli zástupci 

Francie, Velké Británie, Belgie, Estonska, Litvy, Lotyšska, Holandska, 

Lucemburska, Rumunska a Švýcarska, aby se poklonili prezidentu. 

V 11.00 hod. vstoupil na nádvoří prezident s doprovodem. Po projevu 

starosty ČOS MUDr. Stanislava Bukovského, který ve své řeči vyzvedl přínos 

Sokola při výchově mládeže nejen v rovině tělovýchovné, ale hlavně v oblasti 

branné výchovy. Následovalo předání daru sokolstva prezidentu, bronzové sochy 

republiky od akademického sochaře Jaroslava Brůny. Prezident dar přijal a pronesl 

obsáhlý projev, ve kterém zhodnotil a vysoce ocenil práci ČOS pro republiku a její 

občany. Vyzdvihl hlavně sokolskou výchovu ke kázni а к lásce к vlasti. Následoval 

projev náčelníka ČOS JUDr. Miroslava Klingera, který prezidentovi poděkoval za 

jeho slova a za sokolstvo odpřísáhl, že Sokol bude vždy stát za Československem a 
» 146 

jeho demokratickým zřízením . 

Na cvičišti mezitím jako minulého dne probíhaly zkoušky na odpolední 

vystoupení. 

Výstřelem z děla o třetí hodině odpolední byl dán pokyn ke cvičení druhého 

sletového dne. Ve vládní lóži zasedli ministr zdravotnictví a tělesné výchovy 

František Ježek, ministr zahraničních věcí Kamil Krofta, ministr národní obrany 

František Machník, kancléř Kanceláře prezidenta republiky Přemysl Šámal a 

předseda Národní rady československé Jan Kapras.147 

Za zvuků znělky sletu, Sukova pochodu „V nový život" vpochodovalo na 

plochu stadionu 27 200 mužů, aby předvedli další část sletové prostné „Přísaha 

republice". Stejně jako předchozího dne slavila opět úspěch. Následovalo cvičení 16 

893 žen. 

146 Procházka, Rudolf: Čtvrtého července. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 182. 
147 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 821. 
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Po jejich vystoupení přišel jeden z vrcholů dne, kdy 112 francouzských žen 

a 180 našich sokolů a sokolek přineslo před hlavní tribunu francouzskou a 

československou vlajku. Za patřičné pozornosti přednesl starosta ČOS MUDr. 

Stanislav Bukovský pozdrav francouzským sportovcům. „Srdečnému a dávnému 

přátelství, které spojuje československé sokolstvo se vznešenými našimi 

francouzskými kamarády, dostává se dnešním vaším symbolickým darem nového 

prohloubení a posvěcení. Československé sokolstvo děkuje vám za tuto poctu a 

vyjadřuje zde přede všemi našimi vzácnými hosty svou hlubokou к hrdinskému 

národu francouzskému а к milované Francii. Ať žije Francie, nazdar 
' 148 ' v 

č e skosí o ve nsko-franco uzském и přátelství." Poté přebral od zástupce francouzské 

delegace francouzskou vlajku za jásavého potlesku obecenstva. Následovalo cvičení 

francouzských žen za klavírního doprovodu. Obecenstvo ocenilo snažení 

Francouzek potleskem, který přešel v nekončící ovace poté, kdy v závěru vytvořily 

za zvuku francouzské hymny ze svých těl na ploše stadionu nápis „France". 

Následovala další skladba - „Sokolská brannost" v podání mužů. Oproti 

předchozímu dni se nástup na cvičení nepodařil zcela optimálně. Nástup i hudba 

musely být přerušeny. 

Zpestřením dne se stalo vystoupení 64 Litevců, kteří předvedli národní 

tance, při nichž za doprovodu litevských i českých lidových písní vytvářeli na ploše 

cvičiště různé obrazce. 

Po odchodu Litevců vytyčili pořadatelé nové značky pro poslední a zároveň 

nej složitější a nejnáročnější cvičení druhého dne sletu - rej žen. 28 648 cvičenek 

pokrylo plochu stadionu a předvedlo kombinačně náročné cvičební prvky. Na ploše 

stadionu se obecenstvu ukázalo několik obrazů vytvořených z těl cvičenek. 

V závěru opustilo 11 648 žen cvičiště, aby zbylých 17 000 mělo dostatek prostoru 

pro závěrečný rej. 4. červenec byl ze strany ČOS, s výjimkou poslední skladby, 

reprízou dne úvodního.149 

148 Procházka, Rudolf: Čtvrtého července. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství'a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 177. 
149 tamtéž, s .181. 
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4.2.3 Den třetí, 5. července 1938 

Dne 5. července se Praha probudila do deštivého dne. Díky nepřízni počasí 

se proto v dopoledních hodinách nekonalo opakování ženského „reje", který 

předchozího dne slavil tak velký úspěch. 

Bylo 14 hodin 52 minut, když nad Masarykovým stadionem zazněl již třetí 

zahajovací dělový výstřel. Ve vládní loži usedl předseda vlády Milan Hodža, který 

byl diváky uvítán potleskem stejně jako prezident republiky Edvard Beneš s chotí. 

Program cvičení byl zahájen prostnou 28 200 mužů, kteří předvedli skladbu 

s názvem „Přísaha republice". Skladba skončila senzačním úspěchem. 

Počasí se ani v odpoledních hodinách neudobřilo, a tak ženská prostná 

předvedlo 17 136 cvičenek za hustého deště. 

V hustém dešti odcvičilo svoji sestavu také 3 600 starších sokolů, kteří, 

přestože v důsledku rozbahnění sletiště deštěm udělali několik chyb, byli ze 

stadionu vyprovozeni jásavým potleskem, stejně jako ženy před nimi. 

Poté se v bráně borců objevily československá a bulharská vlajka. To 

starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský společně s bulharským generálem Raško 

Atastovem přivedli na cvičiště skupinu 222 bulharských junáků. Ti na rozbláceném 

povrchu stadionu předvedli cvičení, které obsahovalo kromě tělocvičných prvků 

také ukázky z národních tanců. Část Bulharů byla proto oblečena do národních 

krojů. Přes silný déšť, který téměř znemožnil divákům sledovat sletovou podívanou, 

si Bulhaři získali obdiv publika a jeho potlesk. 

Další skladbu - cvičení s míči - předvedlo 4 544 žen ČOS. Třebaže sletiště 

kvůli přívalu deště připomínalo obří kaluž a orientační značky byly zaneseny 

pískem, skladba byla provedena precizně a bez chyb. 

Po ženách ČOS, stále ještě za deště nastoupilo ke svým prostným 180 

Rumunů. Nastoupili v národních krojích a část svých cvičení předvedli s kosami, 

což u diváků vzbudilo značný zájem, stejně jako 360 dalších rumunských účastníků, 

kteří v krojích zatančili ukázky národních tanců. 

Promoklé Rumuny poté vystřídalo družstvo 90 sokolů ze Spojených států 

amerických. Obecenstvo bylo uneseno. V závěru cvičení obecenstvo vtrhlo na 

cvičiště a při odchodu cvičenců utvořilo Američanům špalír. 
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Závěr posledního cvičebního dne byl vyhrazen mohutnému reji sokolského 

jezdectva. To za vytrvalého deště nastoupilo s trubačským sborem. Na ploše se 

objevilo celkem 283 jezdců ve třech sborech, přičemž každý oddíl byl oblečen do 

jedné z národních barev, červené, bílé a modré. Původně předpokládaný počet 1000 

koní do sokolského průvodu, resp. 400 koní na předvedení roje, nebylo možné 

uskutečnit. Sokolské jednoty nedisponovaly dostatečným množstvím koní a 

žádostem ČOS na ministerstvo národní obrany o zapůjčení koní nebylo vzhledem 

к nejisté politické situaci a permanentní vojenské pohotovosti možné vyhovět150. 

Také žádosti ČOS směřované pražskému policejnímu prezidiu vyšly naprázdno. 

Pražská policie měla totiž sama nedostatek koní pro zajištění pořádku ve městě 

v době konání X. všesokolského sletu.1" Proto se museli diváci spokojit s menším 

počtem koní i jezdců. O to větší úspěch sokolští jezdci slavili na konci vystoupení, 

poté co vytvořili formaci v podobě několika státní vlajek Československa. Jejich 

vystoupení bylo vysoce hodnoceno nejen po stránce estetické, ale hlavně z pohledu 

branné výchovy a případné připravenosti sokolského jezdectva pro potřeby armády 

v případě obrany republiky. 

Cvičební pořad sletu skončil v 19.40 hod. 

150 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 820. Zápisy předsednictva 1936 - 1938. 
151 N A Praha', fond PP 1931 - 1940, katr. č. 1560. Vyjádření Policejního prezidia к žádosti ČOS ze 
dne 11. 6. 1938 к žádosti o zapůjčení koní. 
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4.2.4 Den čtvrtý, 6. července 1938 -zakončení sletu 

Závěrečným vyvrcholením X. všesokolského sletu 6. července, v den výročí 

upálení Mistra Jana Husa, se uskutečnily dva společenské podniky - dopolední 

sokolský průvod Prahou a odpolední den brannosti na cvičišti Masarykova stadionu. 

Od časných ranních hodin byla v Praze cítit slavnostní atmosféra. 

Nedočkavci stáli na chodnících kolem trasy průvodu již od rozednění. Pražská 

policie podcenila všeobecný zájem o závěr sletu a nepodařilo se j í tento nápor zcela 

zvládnout. 

Samotný průvod byl zahájen přesně v 9 hodin, poté co byla ze Sokolského 

domu vynesena státní vlajka, doprovázená čestnou stráží, a prapor, který při VIII. 

sletu roku 1926 věnoval ČOS první československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk. Náčelník ČOS JUDr. Miroslav Klinger vydal povel a průvod byl zahájen. 

Jako první vyjela ze Sokolské třídy četa jízdní policie, za vlajkou TGM kráčela 

čestná sokolská rota, kterou následovali přední představitelé ČOS - starosta ČOS a 

předseda výkonného výboru sletu MUDr. Stanislav Bukovský, místostarosta Josef 

Truhlář, náčelnice Marie Provazníková a náměstek náčelníka František 

Nimshaus.132 

Průvod byl rozdělen do šestistupů. Nejprve pochodovalo předsednictvo 

ČOS, následovali členové výboru ČOS a členové výkonného sletového výboru. Za 

čelem průvodu poté krokem jely autobusy s čestnými hosty. Průvod vyrazil ze 

Sokolské třídy po předem vyznačené trase. Další časti se k čelu průvodu přiřazovaly 

podle předem vypočítaného časového harmonogramu.133 Po autobusech následovaly 

zahraniční výpravy, každá včele se státní vlajkou. Nejdříve šli výpravy 

neslovanského původu seřazené podle abecedy. 

Za autobusy se zařadili nejprve Angličané, následovali Belgičané, 

Francouzi, Holanďané, Litevci, Lotyši, Rumuni, Rusové spolu s Ukrajinci, 

Američané, Bulhaři spolu s Jugoslávci, a na závěr pochodovali vídenští sokolové. 

152 Neuman, Jaroslav: Sletový průvod. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 244. 
153 N A Praha, fond PP 1931 - 1940, katr. č. 1560. Informace к průběhu průvodu během X. 
všesokolského sletu. 
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Výprava vídeňských sokolů vyvolala velkou pozornost diváků, neboť byla 

nucena, vzhledem к dodržení státní příslušnosti, nést v čele své skupiny 

říšskoněmeckou vlajku s hákovým křížem154. Výprava byla doprovázena šesticí 

policistů pro případ napadení výpravy či jiných provokací. 

Rakouskou výpravu následovala již výprava ČOS. Za ní byl v doprovodu 

čestné stráže nesen nový prapor, věnovaný ČOS prezidentem Benešem, 

československou skupinu tvořili členové náčelnictva. 

Dále následovala vítězná družstva závodů Mezinárodní tělocvičné federace 

ve cvičebních úborech a autobusy s účastníky I. a II. sletu, které uzavíraly první část 

průvodu. Za nimi kráčely za jásotu obecenstva jednotlivé župy ČOS. Účastníci 

průvodu tento jásot opětovali. Pouze zástupci krušnohorské župy v průvodu mlčeli. 

Protestovali tak proti strojenému veselí ostatních a chtěli upozornit na napjatou 

situaci v pohraničí a na své obavy z blízké budoucnosti.155. 

Průvod uzavřelo sokolské jezdectvo spolu s čestným členem, ministrem 

národní obrany Františkem Machníkem. 

Trasa průvodu vedla Mezibranskou ulicí na Václavské náměstí, ulicí 28. 

října, Jungmannovou, Lazarskou a Myslíkovou. Zde se do něj zařadilo 300 

Rumunů, kteří se pro neprůchodnost pražských ulic nemohli dostavit na předem 

určené stanoviště.156 

Další trasa vedla přes Riegrovo a Masarykovo nábřeží Křížovnickou ulicí na 

náměstí Bedřicha Smetany, kde čelo průvodu vyčkalo příjezdu prezidenta na 

Staroměstské náměstí. 

Průvod dále pokračoval kolem budovy Právnické fakulty, u níž byli 

shromážděni děkani Karlovy univerzity ve slavnostních talárech a pedelové s 

historickými insigniemi. Poté průvod pokračoval Pařížskou třídou na Staroměstské 

náměstí, kde oficiálně končil slavnostním defilé před tribunou prezidenta republiky. 

Později byla dotyčnému vyčítána neúčast ministerského předsedy Milana 

Hodži, který se během průvodu prakticky neukázal, neboť tou dobou vyjednával 

154 N a základě žádosti německého velvyslanectví zaslané československému ministerstvu 
zahraničních věcí, museli vídenští Sokolové, jako říšští občané, reprezentovat svoji zem pod 
příslušnou stámí vlajkou. N A Praha, fond ČOS, kart. č. 820, Zápisy předsednictva ČOS 1936 -
1938. 
155 Neuman, Jaroslav: Sletový průvod. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 245. 
156 tamtéž 
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v kolovratském paláci se zástupci SdP a slovenskými lud'áky o národnostních 

otázkách a postavení menšin v Československu.157 

Celý průvod trval 5 hodin a 20 minut a účastnilo se jej dohromady 73 418 

osob. Z toho bylo 7 106 cizinců. Bylo v něm neseno 1 189 praporů a vlajek, 

vyhrávalo v něm 98 hudebních souborů s 2953 hudebníky a jelo v něm 806 jezdců a 

jezdkyň na koních. 

Počet přihlížejících podle zpráv pražského policejního prezidia převyšoval 

půl milionu diváků.138 

Odpolední program na sletišti Masarykova stadionu byl nejen ve znamení 

slavnostního zakončení, ale hlavně vystoupení vojáků československé armády a 

států Malé dohody, na něž byla soustředěna zvláštní pozornost. 

Nástup vojáků na sletiště začal díky časovému posunu při průvodu Prahou 

až v 15.18 hod. Odpolední program zahájilo ve znamení spolupráce Malé dohody 

256 jugoslávských, 286 rumunských a necelé tři tisíce československých vojáků. Po 

slavnostním defilé před prezidentem republiky Edvardem Benešem předvedly 

motorizované útvary československé armády rej s 22 osobními automobily a 55 

motocykly.139 

Poté přišly na řadu ukázky vojenského tělocviku v podání československého 

pěšího vojska. Následovala stavba nouzového mostu, které se zhostili příslušníci 

ženijního pluku. Na závěr první části vystoupení československé pozemní armády 

předvedli důstojníci 1. a 5. jezdeckého pluku čtverylku a dělostřelectvo ukázku 

drezúry koní. Vystoupení byla nadšeně aplaudována a provázena skandováním 

hesel jako „Ať žije armáda!" a „Nazdar!"160 

Ve 4 hodiny 50 minut se na ploše stadionu objevilo 210 rumunských vojáků, 

kteří předvedli cvičení s puškou a ukázky národních tanců. Na závěr přeletělo nad 

stadionem několik letadel a rumunští vojáci vytvořili ze svých těl iniciály E. В., což 

diváci ocenili potleskem, stejně jako před dvěma dny na ploše cvičiště nápis 

„France" vytvořený francouzskými sportovkyněmi. 

157 tamtéž str. 247. srovnej: Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 - 1938), III. 
Libri, Praha 2003. s.538 - 544. 
158 N A Praha, fond PP 1931 - 1940, katr. č. 1560. Informace к průběhu průvodu během X. 
všesokolského sletu. 
159 Procházka, Rudolf: Šestého července. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 254 - 255. 
160 tamtéž, s. 255. 

62 



Rumuny poté na cvičišti vystřídali jugoslávští vojáci. Ti předvedli 

tělocvičnou skladbu s názvem „Jihoslovanská epopej", která měla znázorňovat 

osvobození národa. 

Vrcholem odpoledne se stalo vystoupení československého letectva. 

Akrobatická skupina npor. Františka Nováka na Aviích B-122 několikrát přelétla 

sletiště, přičemž při každém přeletu zobrazila na nebi jedno písmeno z nápisu „X. 

slet". Poté se nad Masarykovým stadionem objevilo 230 letounů pod vedením brig. 

gen. Karla Procházky. Letecká brigáda vytvořená z 25 letek (14 letek stíhacích, 7 

lehkých bombardovacích a 4 těžké bombardovací), demonstrovala vyspělost 

československého letectva161. 

Následovalo opět vystoupení akrobatické skupiny npor. Františka Nováka, 

která předvedla několik ukázek změn formací a poté synchronizovanou akrobacii tří 

strojů. Letecké vystoupení zakončil sám „král vzduchu" npor. Novák, který 

předvedl několik vzdušných akrobacií, z kterých se divákům tajil dech.162 

Závěr sletu patřil opět pozemnímu vojsku, které předvedlo společné cvičení 

s puškou. Následně korouhev dragounů, složená ze dvou eskadron, předvedla 

jezdecký rej. Dragouny vystřídali dělostřelci, jež také předvedli obecenstvu ukázku 

svého jezdeckého umění. Své vystoupení zakončili dělovými výstřely.163 

V závěru armádního dne vojska Malé dohody vykonala slavnostní pochod 

před prezidentem republiky Edvardem Benešem. Cvičební den i celý X. 

všesokolský slet byl poté zakončen zpěvem rumunské, jugoslávské a 

československé hymny „Kde domov můj", které zpívalo vestoje na tribunách 

Masarykova stadionu téměř čtvrt milionu diváků164. 

161 Smutným faktem ovšem je, že v této době j iž letecký park československé armády výkonnostně a 
technicky zaostával za vývojem letectva ostatních států, hlavně Německa. 
162 Uhlíř, Jan В.: X. všesokolský slet roku 1938 a podíl sokolstva na zápase na obranu republiky In-

Historie a vojenství 4/1997. s. 56 - 57. 
163 tamtéž, s.58. 
164 Procházka, Rudolf: Šestého července. In: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938 
Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 257. 
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4.3 Doprovodné sletové akce 

X. všesokolský slet byl svým pojetím gigantický podnik. Kromě samotných 

představení na Masarykově stadionu probíhalo v Praze mnoho doprovodných akcí 

pro pobavení návštěvníků i účinkujících sletu. 

ČOS uspořádala v návaznosti na slet své vlastní sportovní mistrovství 

v různých disciplínách. Jednalo se například o obecný závod vyšších oddílů mužů 

(atletika), šermířské závody, závod starších bratří v tělocviku, jezdecké závody, 

zvláštní závod v tělocviku prostém, který obsahoval kromě atletických prvků prvky 

branné výchovy, závody v pódiových vystoupeních (gymnastická cvičení na 

nářadích a s náčiním), plavecké závody, veslařské závody, závody ve střelbě, 

branný závod čtyřčlenných hlídek, závody v zápase, vzpírání a přetahování lanem a 

také závody ve hrách, tj. odbíjené, házené a košíkové165. 

Ženy též soutěžily, a to v: prostém tělocviku (atletika), pódiových cvičeních 

(gymnastika), plavání, odbíjené, tenise, házené, košíkové a přebězích (hra nejvíce 

podobná softbalu)166. 

Kromě typicky sportovních soutěží a her se Praze konal bezpočet různých 

kulturních podniků, výstav, koncertů apod. ČOS na podporu národní kultury 

uspořádala dvě soutěže, loutkářskou a divadelní. Obě soutěže probíhaly po celé 

republice prakticky od počátku roku 1938 a vyvrcholily v předvečer sletu 2. 

července finálovými koly.167 Všechny tyto akce výrazně přispěly jak к propagaci X. 

všesokolského sletu, tak i к podpoře národního cítění a odhodlání hlavně českého 

obyvatelstva к obraně republiky proti případnému útoku agresora. 

165 Procházka, Rudolf, ed.: Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Nakladatelství a 
knihkupectví Československé obce sokolské v Praze, Praha 1939. s. 2 1 3 - 2 3 4 . 
166 tamtéž, s. 2 3 6 - 2 4 3 . 
167 tamtéž, s. 212-213 a 234-235. 
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4.4 Reakce na slet 

X. všesokolský slet byl českou společností přijet velice pozitivně. V napjaté 

politické atmosféře léta 1938 se stal symbolem národního vzdoru a odhodlání 

к obraně republiky. 

Proto byly také nedostatky, omyly a neúspěchy během sletu rychle 

zapomenuty. Přesto byl sletový přípravný výbor ČOS v průběhu příprav obviňován 

z osobního obohacování a špatně vynaložených sokolských peněz.168 V průběhu 

sletu se pak objevily některé nedostatky v organizaci, ubytování a logistického 

zabezpečení sletu. Ty byly mnohdy způsobeny nedostatečným počtem pracovníků 

odboru. 169 

Největší problémy byly v samotném centru dění na sletišti. Díky zpožděným 

řemeslnickým pracím nebylo sletiště dostatečně ohrazeno čímž docházelo 

к nekontrolovatelnému pohybu diváků po stadionu. Obecenstvo procházelo již v 

ranních hodinách prvého dne po tribunách i ochozech zcela volně, aniž by někdo 

kontroloval, má-li vstupenky. Značný problém byl se zpátečními lístky, které 

podnikavci vybírali a obratem před stadionem prodávali. 

Velké finanční ztráty vznikly Sokolu tím, že na dopolední zkoušky 

sletových dnů byly vydány vstupenky bez data, které platily po celou dobu. Zároveň 

se stalo, že dopolední diváci zůstali na celý program, což zapříčinilo, že na diváky 

se vstupenkami na odpolední hlavní program nezbylo na tribuně místo. 

Nedodržovaly se programové hodiny, čímž v programu vznikala zpoždění a 

mezi náročnými nástupy cvičenců byly nečekaně dlouhé prodlevy. Zcela propadly 

veškeré večerní slavnostní scény. 

Slet byl obrovským ekonomickým podnikem, jenž pomohl vydělat velkému 

množství p o d n i k ů i jednotlivců. Až trochu zarážející může byt povzdech pražských 

hostinských nad nízkou výtoči piva během sletových dní.170 

Třebaže se tomu Sokol bránil, byl X. všesokolský slet brán jako velké 

politikum. Poselství sletu a jeho hlavní prostná a názvem „Obrana republiky" silně 

rezonovalo v tehdejší napjaté politické situaci. Zatímco česká veřejnost byla z větší 

168 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 821. 
169 V y s o k é nasazení a osobní vyčerpání členů přípravného výboru dokumentuje fakt, že tři j e h o 
č lenové byli j eš tě před sletem stiženi záchvatem mrtvice, který j eden se sokolů nepřežil , viz. N A 
Praha, fond ČOS, kart. č. 820. Zápisy předsednictva 1936 - 1938. 
170 Praha, fond ČOS, kart. č. 840. 
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části sletem nadšena a podporovala jej, čeští sudetští Němci o něm mlčeli či se 

vyjadřovali velmi negativně. 

V československém tisku se objevovaly oslavné články s titulky typu „Jsme 

národ pořádku a kázně", „Slet manifestací obrany proti fašismu", „Dny slávy 

sokolské demokracie". Také provládní německy tištěný tisk, který byl ovšem - s 

výjimkou listu "Sozialdemokrat" - vesměs placen československou vládou a úřady, 

komentoval slet kladně. Se zjevnou narážkou na norimberské říšské sjezdy NSDAP 

psal např. Prager Presse 4. července: „Bez temných zvuků bubnů a pronikavých 

píšťal. Pouze jasný hlas trubky a radostná pochodová hudba. Nejsou přítomny 

žádné zbraně - ať viditelné nebo skryté. Nic, co by připomínalo napjatou situaci. 

Žádný bojový symbol, žádný emblém. Pouze vlajky, jejichž barvy - působící bez 
o 171 

veškerých asociací - přirozeně odráží dobrou vůli." 

Zatímco československý tisk představoval X. všesokolský slet jako svátek 

demokracie, říšský tisk jej označoval jako manifestaci českého imperialismu, 

počátek české totality a svátek bolševismu, provokaci vedoucí к destabilizaci 

poměrů ve střední Evropě apod. „Berliner Tagblatt" komentoval začínající sletové 

dny ironicky: „V těchto dnech je Praha jedním z nej hlučnějších měst na světě. 

Všude se rozléhá hudba ryčných pochodů a všude možno viděti pochodující skupiny, 

jimž diváctvo činí nadšené ovace. Jsou krom toho prováděny velké průvody středem 

města, které znemožňují normální provoz a Pražané se mohou ukřičet. Sokolský slet 

je náhražkou původně stanovených oslav 20. výročí trvání republiky, od nichž bylo 

upuštěno pro špatné mezinárodní ovzduší. Ze sokolského sletu bylo učiněno 

prvořadé politikum. Slet je příležitostí к manifestaci sbratření Slovanstva a krom 

toho projevem české odhodlanosti postavit se proti všemu, co by mohlo otřásti 

dosavadním českým panstvím nad ostatními národnostmi v republice. Přitom ironií 

osudu český národ byl skoro ve všech oborech vyškolen německou kulturou a 

německými vzory. Isamotný „Sokol" byl vytvořen podle vzoru Jahnových turnerů a 

dokonce i vlastní zakladatelé českého sokolství Fůgner a Tyrš byli německého 

původu... "m 

Německá strana se dokonce dopouštěla zastrašování cizinců i Němců, aby 

na slet do Prahy nejezdili. Jasným případem zastrašování byl případ vyhrožování 

171 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 839, výstřižek z Prager Presse ze dne 4. července 1938. 
172 tamtéž, výstřižek z Berliner Tagblatt ze dne 3. července 1938. 
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vídeňským sokolkám neznámými mladíky, že až se vrátí do Vídně, budou poslány 

do koncentračních táborů. 173Vyšetřování policie i Státní bezpečnosti došlo 

к názoru, že tito mladíci byli příslušníky SdP.174 

Německá propaganda slet mimo jiné označovala za bolševický. 

V olomouckém deníku „Pozor" se již 28. červena 1938 objevil článek reagující na 

německé výpady s názvem „Co říká světu X. všesokolský slet". „Našim 

protivníkům je X. všesokolský slet trnem v oku. Při nejlepší vůli se jim nepodařilo 

najiti něco, co by se jim výborně hodilo pro jejich křivé zrcadlo. Mrzí je cizinci 

v Praze, mrzí je nesmírný úspěch a porozumění, s jakým se slet setkal všude ve 

světě. Přibrali si tedy ke zprávám o sie tě Moskvu. ... Všesokolský slet je pro ně 

manifestací boľševizmu, namířený proti zdravému pangermanismu. Patrně jim vadí 

červeň sokolských krojů, radostná nálada celého národa a hlavně to, že cizina 

uvidí, že národ, který oni líčili jako sídlo komunismu, kde se vláda drží terorem a 

soldateskou, kde vojáci žebrají, kde se žebrá na obranu státu, je vlastně národem 

silným, sjednoceným, s radostnou a zdravou mládeží a tělesně tak zdatný, že až 

rudnou závistí".175 

Ve světě byl X. všesokolský slet chápán jako výjimečný sportovní podnik. 

Zahraniční tisk přinášel svým čtenářům zprávy nejen o sletu samotném, ale také o 

sportovních hrách se sletem souvisejícím. Například v britských novinách „The 

Times" se objevily články typu „Defence and Health"176, v polských Kurjer Polski" 

zase „Praga pochloniçta Zlotém Sokolow"177apod. Veskrze ve všech se psalo o 

sokolském přínosu pro tělovýchovu a sport. Narozdíl od československého tisku, 

který když psal o sletu, nekomentoval politickou situaci v Československu, se 

v zahraničním tisku spojoval X. všesokolský slet s politikou. 

Na domácí politické scéně byl sled kritizován komunisty za zařazení cvičení 

ruské a ukrajinské emigrace do pořadu sletu. Zařazení „fašistických bělogvardějců" 

do sokolského průvodu považovali komunisté za nehoráznou provokaci vůči 

Sovětskému svazu a za znevažování vzájemných spojeneckých vztahů.178 Přesto ani 

„Rudé právo" nemohlo popřít morální význam sletu a dokonce zdravilo „sokolské 

obránce republiky". Navíc se v této době objevily všestranné snahy ve společnosti o 

173 N A Praha, fond PP 1931 - 1940, kart. č. 1560 
174 tamtéž. 
175 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 837, výstřižek z deníku Pozor ze dne 28. června 1938. 
176 N A Praha! fond ČOS, kart. č. 838, výstřižek z deníku The Times ze dne 2. července 1938. 
177 tamtéž, výstřižek z deníku Kurjer Polski ze dne 4. července 1938. 
178 Rudé Právo. č. 162, 13. července .1938, s. 2. 
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politické sjednocení národa. Mimo jiné to dokládá dopis neznámého sokola, který 

obdržela redakce Rudého práva v předvečer sletu a který 5. července otiskla na 

svých stránkách. „ Vážení soudruzi, s radostí diskutujeme v Sokole o vašich 

článcích, jenž se týkají Sokola a obrany republiky. ... Své přesvědčení si každý 

ponechme a připomeňme si, že kdybychom museli se zbraní v ruce bránit republiku, 

nebudeme zjišťovat, co kdo je, ale budeme státi vždy svorně při sobě, třeba i pod 

vaším rudým praporem. ... Byly by to nezapomenutelné chvíle, kdybychom druhům 

z FPT o sokolském průvodu mohli stisknout upracované ruce a i všem z DTJ i 

Orla. "179 

Ke kladnému ohlasu X. všesokolského sletu v české společnosti i v zahraničí 

bezesporu přispělo rozhlasové vysílání Radiožurnálu, které přenášelo reportáže 

prakticky za všech sletových podniků a přibližovalo tak sletovou atmosféru více než 

1 milionu rozhlasových koncesionářů po celé republice. Pozornost diváků poutal i 

zpravodajský týdeník Aktualita, který ve zkratce referoval o nej důležitějších 

událostech hlavních sletových dnů. S velkým úspěchem byl po celé republice 

promítán propagační film o X. sletu, režírovaný Martinem Fricem. Film byl 

vyhotoven ve 26 kopiích (včetně deseti cizojazyčných mutací) a promítán po celé 

republice i v zahraničí. Jeho uvedení přišlo ovšem velice pozdě, neboť premiéra 

filmu byla až 9. března 1939. Po 15. březnu bylo promítání filmu zakázáno a byl 

stažen z biografů. 

179 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 837. Výstřižek z deníku Rudé Právo ze dne 5. července 1938. 
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5. Po sletu 

5.1 Krize a cesta к Mnichovu 

V létě 1938 byla národnostní situace v Československu velice napjatá. 

Sudetští Němci neustále stupňovali své požadavky směřující к autonomii 

pohraničních oblastí vůči československé vládě. Vztahy s třetí říší byly víc než kdy 

jindy na bodu mrazu a každým dnem se očekávalo vypuknutí ozbrojeného 

konfliktu. 

Evropské mocnosti pokračovaly ve své politice ústupků vůči agresivní 

mezinárodní politice nacistického Německa. Květnová částečná mobilizace 

československé armády v době konání obecních voleb vzbudila u představitelů 

Velké Británie a Francie obavy z možného československo-německého konfliktu. V 

případě jeho vzniku byly tyto státy vázány spojeneckými smlouvami 

s Československem a hrozilo, že by se případný konflikt rozšířil po celé Evropě.180 

Proto se Velká Británie a Francie všemožně snažily tlačit na 

československou diplomacii, aby co nejdříve uspokojivě vyřešila otázku německého 

obyvatelstva v Československu. Po ztroskotání červencových jednávání mezi 

československou vládou a zástupci sudetských Němců v čele s Konrádem 

Henleinem přišla Velká Británie s návrhem vzniku odborné komise, jež by 

nestranně posoudila situaci v pohraničních oblastech, oprávněnost nároků 

sudetských Němců a možnost soužití obou národností v jednom státě. 

Tento návrh byl přijat jak zástupci sudetských Němců, tak Československou 

vládou. Sudetští Němci na to přistoupili po konzultacích s Hitlerem a po předchozí 

domluvě s britskou diplomacií, která jim přislíbila v rámci uklidnění poměrů ve 
• 181 

střední Evropě vstřícní postoj. 

3. srpna dorazila do Československa diplomatická mise Velké Británie 

v čele s „nestranným" vyslancem lordem Walterem Runcimanem. Mise měla na 

180 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 - 1938), III. Libri, Praha 2003. s. 545. 
181 tamtéž, s . 550. 
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místě zhodnotit situaci a zprostředkovat jednání mezi SdP a československou 

vládou. 

4. srpna 1938 byl Runciman přijat prezidentem Benešem. Jednání mezi 

oběma stranami, která fakticky za misi řídil silně proněmecky orientovaný 

Runcimanův pobočník plukovník Frank Ashton-Gwatkin, byla zahájena.182 

Sudetoněmecká strana se na jednání s Runcimanem velmi dobře připravila, 

vznikly dva centrální štáby, které měly koordinovat program pro britské hosty. Ty 

také v průběhu srpna neustále stupňovaly své nároky vůči československé vládě. 

Ve snaze dosáhnout dohody předložil prezident Beneš 30. srpna 1938 SdP 

svůj tzv. třetí plán řešení německé otázky. Přes značné ústupky české strany jej SdP 

i Runcimanova mise 2. září odmítly jako nedostatečný. 

Prezident Beneš na závěr jednání vyzval sudetoněmeckou stranu, aby se 

vyjádřila к jednotlivým bodům jeho plánu a pomohla mu s formulací nové možnosti 

řešení vzniklé krize.183 

Runciman se ve dnech 1. až 3. září několikrát sešel s prezidentem Benešem 

a přesvědčoval ho o nutnosti vypracování nového plánu řešení sudetoněmecké 

otázky, který by vycházel ze sudetoněmeckých karlovarských požadavků.184 

Československá vláda nakonec 5. září 1938 přijala tzv. čtvrtý plán, který v podstatě 

splňoval všechny původní Henleinovy požadavky. Beneš se tak pokusil hrát o čas, 

který by mu umožnil ještě dalšími pokusy přesvědčit Velkou Británii a Francii, aby 

dodržely své spojenecké závazky a postavily se za Československo.183 

Zástupci SdP v tuto chvíli již žádné jednání ani o autonomii slibovanou v 

plánu nestáli a odmítli jej. Pro jejich rozhodnutí byl stěžejní postoj Berlína, který 

dal touto dobou jasně najevo touhu zlikvidovat Československo, jak se k tomu 

oficiálně vyslovil Adolf Hitler ve svém projevu 12. září na sjezdu NSDAP 

v Norimberku. Od té doby SdP odmítala další jednání s československou stranou. 

Pro definitivní zmaření jednání bylo SdP v pohraničí vyvoláno již 11. září 

protičeské povstání. Československá armáda pacifikovala ohniska vzpoury a 

představitelé SdP utekli do Německa, kde vyčkávali na další vývoj situace. 

Za konečný krach jednání ve své zprávě premiéru Chamberlainovi z 21. září 

1938 činil Runciman jednoznačně odpovědnými K. Henleina a K. H. Franka. 

182 Klimek Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české, X I V . , Paseka, Praha - Litomyšl 2002. s. 602. 
183 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918 - 1938), III. Libri, Praha 2003. s. 557 
184 tamtéž. 
185 Klimek Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české, X I V . , Paseka, Praha - Litomyšl 2002. s. 616. 
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„Odpovědnost za konečné rozbití jednání musí být podle mého názoru přičtena 

panu Henleinovi a panu Frankovi a těm jejich stoupencům v zemi i v zahraničí, 

kteří je pobízeli к extrémním a neústavním činům. "186 Zároveň vyslovil domněnku: 

„ ...že ty pohraniční okresy mezi Československem a Německem, kde sudetoněmecké 

obyvatelstvo tvoří významnou většinu, by měly okamžitě dostat právo na sebeurčení. 

Pokud bude nutné nějaké odstoupení území, a já myslím že bude, mělo by být 

provedeno okamžitě a bez zdržování. V pokračujícím stavu nejistoty se skrývá 

reálné nebezpečí, dokonce nebezpečí občanské války. Jsou tu tedy reálné důvody 

pro politiku okamžitých a důrazných činů. Jakýkoli plebiscit nebo referendum by v 

těchto převážně německých oblastech byl podle mého názoru pouhou formalitou. 

Velmi velká většina jejich obyvatelstva si přeje splynutí s Německem. Nevyhnutelné 

zdržení, které by hlasování způsobilo, by způsobilo pouze další jitření citů s možná 

velmi nebezpečnými důsledky. Proto se domnívám, že tyto pohraniční okresy by 

měly být okamžitě převedeny z Československa do Německa a že dohodu o 

opatřeních pro jejich převedení včetně ustanovení o zárukách pro obyvatelstvo na 

období převodu by měly bez prodlení uzavřít obě dotčené vlády. "187 

V této situaci se do hry vložili Francouzi a Britové, kteří již 19. září zaslali 

československé vládě notu, v níž sdělovaly že: „ ... Obě vlády jsou přesvědčeny, že 

po posledních událostech bylo dosaženo bodu, kdy další setrvání oblastí převážně 

obývaných sudetskými Němci v rámci hranic Československého státu nemůže být od 

nynějška fakticky prodlužováno, aniž by tím byly ohroženy zájmy Československa 

samého a zájmy evropského míru. Vzhledem к těmto úvahám byly obě vlády nuceny 

vyvodit závěr, že zachování míru a ochrana životních zájmů Československa mohou 

být účinně zajištěny jen tehdy, jestliže tyto okresy budou nyní odstoupeny Říši. " ш 

Vláda tuto notu o bezodkladném předání okresů z vyšším jak 50 % podílem 

německého obyvatelstva Německu nejprve odmítla, avšak poté, co jí bylo sděleno, 

že v případě vojenského konfliktu nemůže Československo počítat se spojeneckou 
189 

pomocí, ji nakonec 21. září přijala. 

186 Sládek, Milan: Němci v Čechách, Pragma, Praha 2002. s. 174. 
1 8 7tamtéž, s . 175. 
188 Antonín Šnejdárek,:Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích Naše Voisko Praha 
1968., str. 88. ' J • rana 
189 Bořivoj Čekovský: Mnichovská dohoda 1938.Tilia, Ostrava 1999. s. 305. 
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Následně druhého dne, 22. září 1938, podala Hodžova vláda demisi a 

navrhla prezidentu republiky jmenovat novou vládu složenou z nestranických a 

všeobecně uznávaných osobností, do čela vlády byl jmenován gen. Syrový. 

Mezitím se v Godesbergu sešel Chamberlain s Hitlerem. Chamberlain zde 

Hitlerovi oznámil československý souhlas s anglo-francouzským návrhem na 

odstoupení území s více než 50% německého obyvatelstva. К Chamberlainovu 

překvapení s tímto návrhem na postupné odevzdání československého území 

Německu Hitler nesouhlasil. Hitler požadoval předání území okamžitě - do 1. října -

tedy během jednoho týdne. Schůzka tím pádem skončila neúspěchem a Británie a 

Francie v této situaci informovaly 23. září 1938 Československo. Současně vládě 

sdělily, že nebudou nic namítat proti jeho případné mobilizaci. 

Předseda nové vlády generál Syrový s tímto vývojem seznámil ministry na 

zasedání vlády 23. září 1938 v 9 hodin večer. Ministr zahraničních věcí Krofta to 

označil za „senzační obrat obou těchto vlád".190 

Na základě dojmu, že západní spojenci učinili obrat ve svém názoru na 

případnou vojenskou pomoc Československu, vyhlásila vláda po polední dohodě 

s prezidentem Benešem 23. září všeobecnou mobilizaci. 

V tuto chvíli se ovšem Británie a Francie zalekly hrozby evropské války, 

ještě téhož dne 23. září 1938 navrhly Hitlerovi dopisem nová jednání, která poté 

vyústila v podpis mnichovské dohody, kterou získalo Německo československé 

pohraničí prakticky bez jediného výstřelu. 

Pro Československo nepříznivý mezinárodní vývoj sledoval Sokol 

v napjatém očekávání. Jako státotvorný spolek, který se svojí činností již 

mnohokráte postavil za republiku, byl i v této době ochoten podílet se na její 

obraně. 

Sokol a sokolstvo po celý rok 1938 dávali jasně najevo, že pro svobodu a 

nezávislost republiky jsou schopni maximálních obětí. 

To prakticky dokázali při v květnové částečné mobilizaci, stejně tak jako při 

zářijové všeobecné mobilizaci. Účast sokolských branců na obou podnicích byla 

velmi vysoká, podobně jako jejich morálka, kterou zásadně přispívali proti šířícímu 

se defétismu. 

190 Klimek Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české, X I V . , Paseka, Praha - Litomyšl 2002. s. 618. 
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Mezi 20. červnem a 12. zářím 1938 věnovalo 179 jednot ČOS na fond 

obrany státu dohromady 173 544 Kčs.191 V Praze začala fungovat sokolská 

střediska, určená především к organizaci případné přímé pomoci v případě války a 

zabezpečení ubytování pro uprchlíky z pohraničí. Tato střediska se po 17. září 

změnila ve stálou službu s ústředím v Tyršově domě. Úloha, kterou ČOS v době 

mnichovské krize měla, byla ještě zdůrazněna skutečností, že její infrastruktura 

mohla nahradit dočasně ochromené komunikační sítě státního aparátu. Nehledě na 

to, že sokolové sami mohli plnit funkci domobrany či občanské milice. 

Náčelník ČOS JUDr. Miroslav Klinger společně se starostou ČOS a 

následným ministrem MUDr. Stanislavem Bukovským navštívili v dopoledních 

hodinách 22. září prezidenta Edvarda Beneše a předali mu vzkaz ČOS, že sokolstvo 

je pro zachování svobody ochotno ke všem obětem a že členstvo je připraveno 

kdykoliv nastoupit po boku armády. „Sokolstvo jako celý národ bylo, je a zůstane 

kdykoliv připraveno к obětem, děj se co děj, pro zachování národní svobody. Má 

plnou důvěru, ze ústavní činitelé dělali, dělají a udělají vše, co je v lidských silách. 

Nejpřednějším příkazem dneška je pořádek a jednota národa. Opřeni druh o druha 

a semknuti za svým prezidentem a odpovědnou vládou republiky, kdybychom byli 
? í l 92 

všemi opuštěni, neopustíme sami sebe. " 

Čím větší bylo sokolské odhodlání bránit republiku, což Sokol jasně 

demonstroval během X. všesokolského sletu, o to větší bylo zklamání Sokola 

z osudu republiky po přijetí mnichovské dohody. 

191 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 116. 
192 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 117. 

73 



5.2 Od Mnichova к březnu 

Dne 29. září 1938 se z britského popudu, s Rooseveltovou podporou a za 

Mussoliniho zprostředkování, konala v Mnichově schůzka, jíž se zúčastnili 

představitelé čelních evropských států, italský vůdce Benito Mussolini, německý 

vůdce Adolf Hitler, francouzský premiér Édoard Daladier a britský ministerský 

předseda Neville Chamberlaine. Výsledkem jednání se stala dohoda o potvrzení 

německých nároků a o odstoupení československého pohraničí s německou 

většinou Německu, a to během prvních deseti říjnových dní téhož roku. 

Československým zástupcům byl výsledek schůzky ohlášen po jejím skončení.193 

V tuto chvíli záleželo na vládě generála Syrového a na prezidentu republiky 

Edvardu Benešovi, zda „mnichovský diktát" přijmou, či nikoliv. Československá 

diplomacie se všemožnými prostředky snažila zjistit postoje západních spojenců i 

spojenců z Malé dohody v případě nepřijetí tohoto diktátu a vzniku ozbrojeného 

konfliktu. Výsledek byl skličující, ani Francie ani Sovětský svaz se v případném 

konfliktu nehodlaly vojensky angažovat. Stejné stanovisko zaujaly i státy Malé 

dohody. 

Československá vláda s prezidentem, opuštěná svými spojenci, proto 

souhlasila s prezidentovým stanoviskem, že ozbrojený konflikt by znamenal za této 

situace pro národ katastrofu, a mnichovskou dohodu 30. září přijala. Stalo se tak i 

přes to, že to odporovalo ústavní praxi, neboť územní změny hranic státu mohl 

schválit pouze parlament. Prezident po tomto svém rozhodnutí abdikoval 5. října na 

svůj post a odletěl do Velké Británie. 

Česká veřejnost tím byla šokována. Prakticky od května se připravovala na 

válku. 23. září byla po vystupňovaných Hitlerových tlacích na odtržení 

československého pohraničí vyhlášena všeobecná mobilizace. Společnost byla 

připravena na válku a na obranu vlasti. К jejímu nadšení jistě přispěl i X. 

všesokolský slet, který v široké veřejnosti pomohl rozšířit pocit nezranitelnosti. O to 

193 Cuhra, Jaroslav - Ellinger, Jiří - Gjuričová, Adéla - Smetana, Vít: České země v evropských 
dějinách, IV. Paseka, Praha - Litomyšl 2006. s. 95. 
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větší bylo zklamání, když vláda v čele s prezidentem kapitulovala pod tlakem 

evropských mocností před německými nároky. 

Mnichovská dohoda měla pro Československo katastrofální důsledky. Na 

jejím základě bylo nuceno odstoupit Německu rozsáhlá, hospodářsky významná a 

strategicky důležitá pohraniční území. К německým územním nárokům se 

v průběhu října přidalo ještě Polsko a Maďarsko. 

Dne 1. října 1938 zabralo Polsko po předchozím ultimatu Těšínsko a 25. 

října menší území na Oravě a Spiši. Na základě tzv. vídeňské arbitráže z 2. 

listopadu byly jižní části Slovenska a Podkarpatské Rusi připojeny к Maďarsku. 

Celkem Československá republika ztratila 41 098 km2 (Čechy 29 074 km2, 

Slovensko a Podkarpatská Rus 11 830 km2) a 4 879 000 obyvatel (z toho 1 250 000 

Čechů a Slováků), 33 průmyslových závodů (většinou průmyslu báňského, 

sklářského, textilního a papírenského), všechny pohraniční pevnosti a byly 

přerušeny nej důležitější železniční a silniční spoje.194 

V situaci, kdy z původního státu zbyly prakticky trosky, se i společnost 

postupně ocitla v troskách. Bojový entusiasmus byl vystřídán hořkým zklamáním a 

jednotlivé složky společnosti se začaly navzájem obviňovat ze vzniklého stavu. 

Společnost se zradikalizovala a začal útok části společnosti na hodnotový a 

ideový systém první republiky a jeho demokratické zřízení. Josef Čapek tento stav 

glosoval smutným povzdechem: „ Co jste, štváči, traviči, spekulanti bez svědomí, 

udělali z národa, z toho lidu Masarykova pohřbu, lidu všesokolského sletu, lidu 

mobilizace... Žádný nepřítel světa se nedopustil tolika zlého jako vy, vyděrači běd, 

kteří jste tento národ tak strašlivě zkazili a zhanobili! Ne ztracená území, ale toto je 

národní katastrofa. "193 

Tématem dne se stalo odpolitizování a zjednodušení politického a veřejného 

systému. V tuto chvíli vstupuje do politiky ČOS víc, než kdy jindy. Hlavně když se 

ministrem bez portfeje v první Syrového vládě a poté ministrem školství a národní 

osvěty v druhé Syrového vládě stal starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský. 

Po Mnichovu mnoho jednotlivců a skupin hledalo viníka oné katastrofy a 

často shazovali vinu i na Sokol. ČOS se dostala do dvojího ohně, byla kritizována 

nejen vlastním členstvem, ale především lidmi ulice, kteří ji vinilai ze stejného 

194 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky ( 1 9 1 8 - 1938), I-III. Libri, Praha 2003. 
195 Čapek, J.: Psáno do Mraků 1936 - 1939. Praha. 1993, s. 2 4 1 - 2 4 2 . 
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selhání, stejně jako prezidenta Edvarda Beneše. Do Tyršova domu a na sekretariát 

ministra Bukovského chodilo mnoho urážlivých a nenávistných dopisů. 

Deník Expres v lednu otiskl na své první straně článek s názvem „Ztracené 

ideje Tyršovy" s podtitulem „Kdo zavlékl Sokol do vod demoliberálního 

politikaření? Ve službách zednářských lóží a Židů", v němž pranýřovalo vedení 

ČOS za jeho spolupráci s předmnichovskou garniturou a prezidentem Benešem. 

Tím byl také Sokol obviněn z přispění к „mnichovské tragedii". „Exponenti 

bývalého vládnoucího režimu ti byli, kteří prosadili, že každý, kdo nesouhlasil 

s jejich „ vzdělávací činností", byl označen za reakcionáře, fašistu - a ze Sokola 

vyloučen. Tam muselo opustit sokolské řady mnoho národně uvědomělých a 

nesmlouvavých lidí - a na jejich místa se houfně hrnuli Židé. Tak teď skoro každý 

Žid nosí sokolský odznak. "196 

Přes tyto antidemokratické projevy si ČOS zachovala své tradiční 

demokratické pozice. Naopak Sokol nabádal к sjednocení, к zintenzívnění 

pracovního úsilí a co možná nejrychlejší stabilizaci poměrů. I když některé z návrhů 

pro stabilizaci měly dosti totalitní nádech. 

Do Tyršova domu chodila usnesení jednotlivých žup, která se vzácně 

shodovala. Povětšinou navrhovala následující postup pro stabilizaci situace ve státě: 

„ Jako věrní synové národa a opravdoví obránci jeho státní samostatnosti a jako 

znatelé smýšlení českého lidu, žádáme br. ČOS, aby svým vlivem, vahou a mocí se 

postarala o provedení následujících požadavků: 

1) vypovědět všechny dělníky a zaměstnance cizí státní příslušnosti, kteří jsou 

zaměstnáni v soukromých podnicích. 

2) vypovědět z našeho území všechny Židy a Němce, kteří se sem přistěhovali 

jako uprchlíci z Německa a Rakous. 

3) vypovědět z našeho území všechny Židy a Němce, kteří až dosud žili 

v okresech dnes Německu podstoupených. 

4) všechny německé státní zaměstnance přeložit ihned do krajů Německu 

odevzdaných. 

5) přesně a jasně stanovit národnost a zjisti oprávněnost psaní pokroucených 

českých příjmení и lidí něm. orientovaných. 

196 N A Praha, PP 1931 - 1941, kart. č. 1560. Výstřižek z deníku Expres ze dne 16. ledna 1939. 
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6) zrušit německé školy vysoké, odborné, střední a národní, neboť nebudou míti 

žactva a budou zbytečné. 

7) zrušit daňové výhody konzumů, družstev a společenstev. 

8) uplatnit do důsledku heslo Svůj svému. 

9) rozpustit všechny politické strany nebo alespoň jejich činnost pozastavit na 

dobu 10 let. 

10) zredukovat počet ministrů na 5, tj. předsedu a 4 jeho zástupce zemí (české, 

moravskoslezské, slovenské a karpatoruské). 

V provedení těchto námětů vidíme záruku zdaru a zachování národa a státu. "197 

Předsednictvo ČOS se к důležitým otázkám doby vyjádřilo na své schůzi 23. 

října 1938. Jeho výsledek se poté objevil v tisku.198 V otázce politického systému se 

ČOS vyslovila pro jeho maximální zjednodušení. V ideálním případě pro zrušení 
199 

všech politických stran. 

Nej radikálnější postoj zaujala ČOS v otázce menšin. „Přáli bychom si, aby 

jinonárodnostní menšiny u nás byly těmito zmenšeny, aby život naší republiky nebyl 

ohrožován a její vývoj zdržován národnostními boji. ...K těmto hlediskům, 

uvedeným pro řešení našeho poměru к Němcům, přistupuje při řešení otázky 

židovské hledisko sociálního rozvrstvení. Žádné hledisko jiné, zejména ne zásada 

čisté rasy, kterou odmítáme jako nevědeckou a nehumánni. ... Při řešení otázky 

židovské v nových našich hranicích je potřebí si uvědomit, že od počátku velké války 

u nás hledalo a našlo přechodný útulek dosti židů , zejména haličských. ... Židé, 

kteří ještě 12 let po převratě se dobrovolně hlásili к národnosti německé, nutno 

pokládat za Němce a žádati to, co po ostatních Němcích: transfer, jenž by nebyl ani 

tak rozsáhlý, poněvadž většinou žijí na území námi odstoupeném. A přijímati je do 

našich nových hranic z území odstoupeného není možno - ne z nenávisti, ale 

z nedostatku místa. ... Další téměř třetinu tvoří židé národnosti židovské. Ti se 

prohlašují za samostatný národ a jsou tedy menšinovým národem. ... Naši bývalí 

spojenci by tu mohli pomoci židům národnosti německé i židovské. Největší třetinu, 

197 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 117. Dopis představitelů župy Husovy v Českých Budějovicích 
předsednictvu ČÉS ze dne 5. října 1938. 
198 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 838. Výstřižek z pondělníku A -Zet , č. 43 ze dne 24. října 1938. 
199 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 115. Zpráva pro schůzi výboru předsednictva ČOS ze dne 23. října 
1938. 
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která dnes snad bude většinou v historických zemích, která se přihlásila к naší 

národnosti, je nutno pokládati za příslušníky našeho národa. "200 

Zde je třeba připomenout smutný fakt, který se nevyhnul české společnosti a 

ani Sokolu. Jako již pradávno se v dobách krize v Evropě obracel hněv většinové 

společnosti proti menšinám, ponejvíce křesťanů proti židům. Situace podzimu roku 

1938 tuto skutečnost jen potvrdila. Ve společnosti, již tak značně radikalizované, 

vypjatý nacionalismus přerostl až v xenofobii a antisemitismus. 

Ministru Bukovskému a předsednictvu ČOS tak chodily stížnostní dopisy 

žehrající na příliv židovských uprchlíků z pohraničí do vnitrozemí. Některé se 

dokonce vyslovovaly к řešení tohoto problému podobnou rétorikou, za kterou by se 

nemuseli stydět ani přední nacističtí představitelé201. 

Velmi smutnou skutečností se stalo vylučování členů židovského původu 

z některých jednot. Toto vylučování mnohdy probíhalo velmi nedůstojnou cestou 

veřejného zostuzení.202 O to smutnější je, že většina vyloučených židů se cítila být 

národnostně Čechy a plně se ztotožňovali s Masarykovou první republikou. 

Kromě řešení národnostních otázek se předsednictvo ČOS vyslovilo pro 

částečné znárodnění hospodářství. Znárodněním stěžejních odvětví průmyslu mělo 

být docíleno opětovné soběstačnosti a přežití československého hospodářství. I 

v této otázce se opět vynořila problematika židů. „ Není třeba zvlášť poukazovati 

nesmírnou důležitost včasného a energického řešení židovské otázky u nás, nejen 

s hlediska nového poměru našeho státu к Německu, ale i к ostatní cizině. Nesmíme 

si zapírati, že účast židů na výrobě , obchodě a ve veřejném životě jest vzhledem 

к světové orientaci i ve státech nearijskofilských a vzhledem к dnešnímu 

teritoriálnímu postavení druhé republiky nebezpečnou pro další vývoj našeho 

průmyslu a obchodu. Velmi včasné řešení tohoto problému jest bezpodmínečné také 

proto, že začínáme budovati nový průmysl s novými finančními prostředky, a bez 

ohledu na tuto okolnost chceme investovat kapitály do nových obchodů, aniž 

bychom uvažovali o možnostech výkupu podobných podniků a firem z rukou 

židovských. " 203 

2 0 0 tamtéž. 
201 N A Praha, fond ČOS. kart. č. 110. Korespondence Stanislava Bukovského 1932 -1939 H-M. 
202 N A Praha, fond ČOS. kart. č. 117 
203 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 115. Zpráva pro schůzi výboru předsednictva ČOS ze dne 23. října 
1938. 

78 



5.3 Snahy o sjednocení tělovýchovy 

V pozdním podzimu roku 1938, ve chvílích hluboké krize ideových a 

morálních hodnot a v rámci celonárodního trendu zjednodušování politického a 

veřejného života, se objevily snahy o sjednocení tělovýchovy pod křídly ČOS. 

Výrazně se při tomto procesu angažoval starosta ČOS MUDr. Stanislav 

Bukovský ze své nové pozice ministra školství a národní osvěty. 

V průběhu podzimu proběhlo několik jednání mezi ČOS, DTJ a Orlem o 

možnosti sjednocení tělovýchovy do jedné tělovýchovné organizace. 

Myšlenka na sjednocení tělocvičných spolků a organizací se objevila již 

před Mnichovem, avšak díky napjatým vztahům mezi Sokolem a Orlem však 

nezískala konkrétnějších obrysů. Vztah Sokola a Orla byl kritický v otázce 

náboženství. Sokolské volnomyšlenkářství a jistí druh ateizmu nebyl přijatelný pro 

představitele Orla a stejně tak katolicismus Orla nebyl slučitelný s představami 

Sokola. 204 

К bližší spolupráci mezi ČOS, DTJ a Orlem došlo až při bezprostředním 

ohrožení republiky. Již v září se dohodli představitelé tělovýchovných spolků a 

státní správy na spolupráci spojené s péčí o uprchlíky ze zabraného pohraničí.205 

Spolupráce pokračovala i v období těsně po Mnichovu, kdy starosta ČOS 

MUDr. Stanislav Bukovský inicioval svolání porady zástupců ČOS, Orla, DTJ a 

ČSOL, na níž byl ustaven Svaz občanské pohotovosti206. Ten si kladl za úkol 

pracovat společné pro „národ a stát". 

V období od 2. do 10. října si sokolové, DTJ a Orel společnými silami 

pomáhali při odvozu majetku jednot z podstoupených území. 

V otázce budoucího sjednocení tělovýchovy se představitelé ČOS 

domnívali, že v rámci Svazu občanské pohotovosti se vedoucí činitelé všech 

tělovýchovných organizací a následně i sportovních spolků dohodnou na 

konkrétních krocích začlenění do ČOS. To ovšem bylo v případě ostatních 

2 0 4 N A Praha, fond DTJČ, kart.č. 21. Opis memoranda Orla к otázce sjednocení tělovýchovy. 
Nedatováno. 
205 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 115. Výzva předsednictva ČOS ke všem jednotám ze dne 24. září 
1938. 

206 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 143. 
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tělovýchovných a mládežnických organizací nepřijatelné. Problém nastal již při 

představě sjednocení všech sportovních svazů, které se vyznačovaly značnou 

rozrůzněností. 

Do procesu sjednocení tělovýchovy se nakonec v listopadu 1938 vložila 

sama Národní rada česká, jejímž místopředsedou byl starosta ČOS MUDr. Stanislav 

Bukovský. 14. prosince byl prezidentu Emilu Háchovi a vládě předložen návrh na 

sjednocení tělovýchovy207. Návrh v zásadě jen navrhoval přestoupení členstva DTJ 

do Sokola. Otázka vstupu Orla zde díky přetrvávajícímu konfliktu stran víry nebyla 

řešena. 

Vedení DTJ bylo ochotno akceptovat sloučení tělovýchovy a sportu pod 

hlavičkou Sokola. Ovšem nechtělo do ČOS vstoupit jako jediná tělovýchovná 

organizace, a proto navrhlo koncepci federativního uspořádání. 

Ve druhé polovině prosince probíhala další kola jednání mezi zástupci 
908 

tělovýchovy o dalším postupu. Jediným výsledkem se stal návrh na zřízení 

Národního svazu tělesné výchovy. Řízení svazu mělo spadat do vládní kompetence 

a svaz měl být vlastně federací tělocvičných a sportovních svazů a spolků. 

Ministerstvo sociální a zdravotní správy se se zástupci tělovýchovy a sportu 

díky mnohým nesouhlasným hlasům účastníků jednání, ve velké většině kvůli 

podružným problémům, do března 1939 a vzniku Protektorátu Čechy a Morava 

nedohodlo na konkrétním výsledku. 

Diskuze o sjednocení tělovýchovných organizací sice pokračovaly i po 15. 

březnu, ovšem v situaci, ve které již nebylo téměř co řešit. Definitivní tečku těmto 

snahám učinily v průběhu roku 1940 a 1941 protektorátní úřady, které většinu 

tělovýchovných a sportovních svazů a spolků zrušily a zakázaly.209 

207 N A Praha, fond ČOS, kart. č. 143. 
208 N A Praha, fond DTJČ, kart.č. 21. 
209 2 8. prosince 1940 byl rozpuštěn Junák, do kterého se v roce 1939 spojily všechny skautské 
spolky. 12. dubna 1941 byla zastavena činnosti Sokola a 8. října 1941 byl Sokol rozpuštěn. 30. 
listopadu 1941 zastavilo policejní ředitelství činnost Orla na Moravě. V Čechách byl rozpuštěn 30. 
záři 1942. 29. dubna 1943 byl rozpuštěn Československý olympijský výbor. 
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5.4 Sokol v německém a polském záboru 

Dne 3. října 1938 zaslalo předsednictvo ČOS všem jednotám na územích 

odstoupených v rámci mnichovské dohody pokyn následujícího znění: „Bratři a 

sestry! Vzhledem к postupnému zabírání pohraničních míst naší republiky 

německým vojskem je nutno míti přesný obraz o stavu sokolského majetku 

v zabraných částech nebo v částech, jež se postupně vyklizují. Žádáme Vás proto 

naléhavě, abyste oznámili, jaká opatření jste učinili v tomto směru , jak je 

zabezpečen majetek sokolských jednot z těchto oblastí, po případě majetek Váš 

vlastní a majetek ČOS (zapůjčené nářadí), co bylo nutno ponechati v zabraných 

částech, nebo co už nebude možno asi vykliditi z částí, jež se vyklizují, a všechny 

podobné pro nás důležité informace. ... Netřeba podotýkati, že věc co nejvíce 
f 210 

spěchá a že tedy očekáváme Vaší odpověď ihned." 

To byl jeden ze série kroků, které ČOS podnikla pro záchranu svého 

majetku. Otázku evakuace projednávalo předsednictvo ČOS již na konci září, 

v době demise Hodžovy vlády. V souvislosti s nepříznivým vývojem politické 

situace byly informováni starostové ohrožených jednot, aby začali připravovat 

sokolský majetek, písemnosti, prapory a další věci к případnému odvozu.211 

ČOS v této souvislosti oslovila různé státní instituce s žádostí o pomoc. 

Ministerstvo železnic vypravilo sokolům několik zvláštních železničních souprav a 

poskytlo jim možnost dočasného uložení přepravovaných inventářů v nádražních 

depozitech. S podobnými žádostmi se ČOS obrátila dále například na Elektrické 

podniky hlavního města Prahy a Pražské vojenské velitelství, zda by Sokolu nebyly 

zapůjčeny nákladní vozy, nejlépe s kvalifikovanými řidiči.212 

Ve dnech 2. až 10. října byla do vnitrozemských tělocvičen přepravena 

značná část majetku jednot ze zabraného území. Ve velké tělocvičně Tyršova domu 

v Praze byl uskladněn nejcennější inventář jako tělocvičné nářadí, knihovny, piana, 

důležité písemnosti, promítací technika atd. 

210 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 305. 
211 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 102. 
212 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 305. Žádost ČOS Elektrickým podnikům hlavního města Prahy ze 
dne 3. října 1938 a žádost ČOS Vojenskému referátu magistrátu hlavního města Prahy ze den 1. října 
1938. 
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Třebaže se podařilo zachránit část majetku, otázkou zůstávalo, jak se bude 

dále vyvíjet činnost Sokola v odstoupeném pohraničí a jak to bude s nemovitým 

majetkem postižených jednot. Kromě ztráty majetku musely jednoty v pohraničí 

čelit velkému úbytku členstva, které odcházelo do vnitrozemí, do Česko-Slovenska. 

Dále bylo třeba vytvořit pro odtržené jednoty nový právní status, který by 

korespondoval s německým právním řádem. Organizační výbor ČOS si proto 

nechal vypracovat právní posudek analyzující dosavadní organizační strukturu 

ČOS. Výsledek této analýzy byl projednán 10. ledna 1939 na mimořádně schůzi 

organizačního výboru v Tyršové domě213. 

Jednotlivé sokolské jednoty byly od tohoto okamžiku považovány za 

samostatné právní subjekty, čímž měl být usnadněn kontakt mezi jednotlivými 

jednotami a státní správou na území Německa. Zároveň měl být jen na oko 

rozvázán svazek mezi ČOS a jednotami. Bylo doporučeno, aby se tyto jednoty 

spojily a v rámci cizího státu, následně vytvořily vyšší organizační celky, župy, 

které by v budoucnu mohly vytvořit zahraniční obdobu ČOS.214 

Ve vnitřní organizaci jednot měl být demokratický kolektivní způsob 

rozhodování nahrazen vůdcovským principem, který byl uplatňován v německé 

tělovýchově jak u turnerů, tak i u Hitlerjugend. 

Usnesení organizačního výboru, posvěcené předsednictvem ČOS, bylo 
91 S 

zasláno ministru vnitra Otakaru Fischerovi jako podklad pro jednání 

s představiteli Německa, plánované na 15. ledna 1939 к řešení národnostního 

postavení českých občanů v zabraném pohraničí. 

Rychlý politický vývoj na mezinárodní scéně na jaře 1939 však neumožnil 

realizaci plánu ČOS. Se vznikem Protektorátu Čechy a Morava se ČOS soustředila 

na řešení problému ve vnitrozemí a otázka pohraničních jednot byl odsunuta do 

pozadí. 

Celkově přišel Sokol záborem pohraničí o 370 jednot s 79 pobočkami 

s celkovým počtem 103 808 členů. Ztrátou bylo postiženo 26 žup z celkového počtu 

43 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.216 Finanční ztráta ČOS byla vyčíslena na 

51 660 500 Kčs.217 

213 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 305. Usnesení organizačního odboru z 10. ledna 1939. 
214 tamtéž. 
215 Ve funkci od 1. prosince 1938 do 15. března 1939. 
2 1 6 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 116 a kart. č. 117. 
217 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 150. 
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Kromě ztráty majetku sokolských jednot se zábor pohraničí dotkl 

sokolského členstva. Ti, kteří zůstali v německém či polském záboru, byli většinou 

za své členství v Sokole perzekuováni, například ztrátou zaměstnání či výpovědí 

z nájmu. Docházelo i к fyzickým útokům na sokoly. Někteří byli i zatčeni okupační 

státní správou a vězněni za mnohdy vykonstruované spiknutí proti novému státnímu 

zřízení a připravovaným nepokojům. Zabrané jednoty byly prohledány četnictvem 

či vojskem a byly hledány ukryté zbraně. Při té příležitosti byly ničeny sochy a 

obrazy představitelů Sokola a bývalého Československa. Na mnoha místech, hlavně 

v polském záboru, docházelo i k antisemitickým útokům na sokoly a sokolovny 

byly počmárány židovskými hvězdami a karikaturami židů.218 

218 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 305. Zpráva o situaci Sokola v župě Těšínské ze dne 4. ledna 1939. 
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5.5 Sokol na Slovensku 

Složitá společenská a národností situace v Česko-Slovensku po záboru 

pohraničí měla své neblahé důsledky i pro fungování Sokola na Slovensku. 

Luďácký režim Sokolu nepřál a vyděl vněm jednoho z hlavních nepřátel 

slovenského národa a jednoho ze strůjců „slovenské poroby" v době první 

republiky. Ve slovenské společnosti také výrazně negativně rezonoval 

protináboženský proticírkevní postoj Sokola. 

Činovníci ČOS na Slovensku tuto skutečnost silně pociťovali a již začátkem 

října 1938 předložili vedení ČOS několik návrhů pro stabilizaci situace a možnosti 

pokračování sokolské činnosti na Slovensku. Přišli s dvěma návrhy. První, přihlásit 

se bezodkladně a loajálně к novému slovenskému státu, za předpokladu zachování 

současných stanov. Druhý byl poněkud radikálnější, ale o to měl větší šanci na 

realizaci. Šlo o to vyvázat slovenské sokoly ze svazku ČOS a za předpokladu 

jistého odpolitizování se pokusit o sjednocení celé slovenské tělovýchovy, hlavně 

Sokola a Orla, do nového svazku pod názvem „Slovenský Sokol". Tím by byl dán 

nový pevnější rámec pro fungování organizace, která by mohla pokračovat ve 
219 

svém rozvoji v duchu sokolské tradice . 

16. října se sešli zástupci šesti slovenských žup v Turčianském Sv. Martině, 

aby dohodli společný postup. Jednáni vedl starosta župy Detvan Viliam Pauliny, 

který prohlásil: „Ak chceme dnes rozhudovať o zmene a o osomustatneni, 

neznamená to. že by sme chceli trhať ideové a bratské svazky s českým Sokolom ... 

Ide o to, aby sme odvrátili nebezpečenstvo zániku sokolskej práce na 

Slovensku"220.. ,Účastníci přísně důvěrného jednání se jednomyslně shodli na 

následujícím provolání: „1. Přihlašujeme sa k úprimnej spolupráci v službách 

nového Slovenska. 2. Uznávajúc nové pomery, rozhodli sme sa vykonať zmeny po 

stránke formálnej a organizačnej. Slovenské sokolstvo pretvoruje sa v samostatný 

spolok pod menom „Slovenský Sokol" ostávajúc so sokolstvom českým a 

slovonským v bratskej spolupráci. Slovenský Sokol bude i ďalej pracovať na telesnej 
219 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 118. Dopis náčelníka župy Východoslovenské Lachmana 
předsednictvu ČOS ze dne 8. října 1938. 
520 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 110. 
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i mravnej výchove národa v duchu kresťanskom v službách Slovenska a Česko-

slovenskej republiky. 3. Pozdrovujem slovenskú vládu a veríme ve šťastlivú 
221 r v 

budúcnosť' Slovenskej republiky. " Výbor COS vzal na vědomí „Zprávu o zřízení 

sdružení Slovenský Sokol", přičemž situaci na Slovensku dále sledoval a 

připravoval patřičné organizační změny ve stanovách ČOS. 

Kroky ke zlepšení situace slovenského Sokola však přišly příliš pozdě. Vlna 

odporu ve slovenské společnosti proti čechoslovakismu, do října 1938 oficiální 

státní ideologii, a jejím představitelům, mezi nimiž stál Sokol na prvním místě, 

přinesla Sokolu na Slovensku neslavný konec. „Hon na čarodějnice" v podobě 

Sokola vyvolaný slovenskými medii, která vyzývala Slováky к vystoupení ze 

Sokola, jinak že budou zveřejňovat jejich jména na seznamech nepřátelských osob 

vůči slovenskému státu, přinesl své ovoce počátkem prosince 1938.222 

5. prosince 1938 vydala vláda „Slovenskej krajiny" nařízení, kterým kromě 

vydání stanov Hlinkových gard byly rozpuštěny všechny tělovýchovné spolky na 

Slovensku223. Kromě propadnutí veškerého majetku spolků Slovenskému státu, 

resp. do rukou Hlinkových gard, bylo zakázáno nosit kroje, úbory, výšivky a 

odznaky těchto spolků pod hrozbou pokuty. 

16. prosince vydalo Prezidium policejního ředitelství v Bratislavě výměr, 

kterým byl zabaven majetek Masarykovy župy v Bratislavě224. Zajímavostí je, že 

tento výměr byl vydán na základě nařízení bývalého uherského ministra vnitra z 2. 

května 1875 (!). Od tohoto okamžiku přestalo Sokol na Slovensku oficiálně 

disponovat svým hmotným i nehmotným majetkem. 

Na tyto kroky slovenské vlády okamžitě reagovalo vedení ČOS. 

Předsednictvo ČOS v čele se starostou MUDr. Stanislavem Bukovským vydalo 18. 

prosince memorandum nesouhlasící se stávající kritickou situací. Memorandum 

adresované ústřední česko-slovenské vládě, slovenské vládě a slovenské a české 

veřejnosti, přesně v duchu čechoslovakismu odkazovalo na pozitivní působení 

Sokola na Slovensku během první republiky a jeho zásluhy o rozvoj země. Zároveň 

se ohradilo proti protiprávnímu zabavení majetku slovenských jednot, který podle 

221 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 102 
222 Kremnica, roč. 1., č. 1 z 3. prosince 1938. Rázus, Martin: Slováci zo Sokla von. s. 3. 
223 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 118. Opis nařízení vlády „Slovenskej krajiny" ze dne 5. prosince 
1938 o zrušení všech tělovýchovných spolků na Slovensku uveřejněného v Úradných novinách, část 
I. ročník 20., číslo 66, 17. prosince 1938. 
224 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 118. Opis výměru Prezidiua policejního ředitelství v Bratislavě ve 
věci zajištění a zabavení majetku spolku Masarykova župa bratislavská ze dne 16. prosince 1938. 
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platného právního řádu měl po jejich rozpuštění připadnout ČOS, která se oficiálně 

nevzdala225. To by nemuselo platit pouze v případě, že by ČOS porušila trestní 

zákon, což se nestalo. 

Memorandum nebylo ze slovenské strany reflektováno a ve slovenské 

společnosti vzbudilo rozčarování. Noviny parodovaly text memoranda a po svém 

jeho obsah komentovaly a „stavěly na pravou míru". Text: Nemôžeme súhlasit, aby 

existence Sokola na Slovensku bola znemožnená" komentovaly například: 

Nesúhlasiť môžete, ale veľmi pochybujeme, že by sa vás slovenská vláda na súhlas 

pýtala,"226, a podobně. 

Pro mnohé Slováky se stal zákaz činnosti Sokola symbolem částečného 

odčinění českého útlaku vůči Slovensku. „Hoj, máme sto a tisíc príčin radovať sa a 

plešať, lebo rozpustením „ Sokola " odtrhnutá bola pijavica, ktorá cez dvadsať 

rokou ssála našú krv a dusila naše prsia bosorkou terroru a pokrokovej 
227 

demagogie." 

Situace Sokola na Slovensku na přelomu let 1938 a 1939 byla naprosto 

katastrofálni. Odchod části členstva českého původu zpět do Čech, vystupování 

Slováků ze Sokola a teror vůči obyvatelstvu, který rozpoutaly Hlinkový gardy 

podporované slovenskou vládou, a ztráta majetku byly poslední smrtelnou ránou 

Sokola na Slovensku. 

Situaci z pohledu ČOS zachytil Václav Hrdlička ve svém nezveřejněném 
228 

článku do Sokolského věstníku :„ .. .Nad deskou bývala Tyršova busta. Teď je tam 

na černé tabuli namalován pejzatý žid s židovskou hvězdou a státní vlajkou na 

židovské čepici a pod tím nápis: Macesryk. A vedle něho podobná karikatura Dr. 

Beneše. " Kromě zneucťování prezidentů Československa a bezúčelného 

antisemitismu si také povšiml kořistnického chování Hlinkových gard a státních 

orgánů к sokolskému majetku. Negativní vztah slovenské veřejnosti nakonec 

komentoval slovy: „ Jak je jim vzdálená složitá myšlenka, práce a organizace 

sokolská. Jak trpce bude pykat tento lid, že se dal tak svésti lákavými hesly, o jichž 

225 N A Praha, fond ČOS, kart.č. 118. Memorandum výboru Česko-Slovenskej Obce Sokolskej pre 
ústřednu vládu republiky Česko - Slovenskej, pre vláde slovensku a pre verejnosť slovensú aj českú 
usnesené dňa 18. decembra 1938. 
226 Kremnica, roč. 1., č. 5 z 31. prosince 1938. Memorandum „Sokola" o svoju záchranu, s. 3. 
227 Kremnica, roč. 1., č. 4 z 24. prosince 1938. Chvála Bohu! „Sokol" zakončil svoju životnú cestu 
na Slovensku, s. 3 až 4. 
228 N A Praha, fond ČOS. kart. 118. Konfiskovaná část článku V. Hrdličky v Sokolském věstníku č 
5. z 1. února 1939. 
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dosahu neměl ponětí, a jak těžce se bude pomalu dopracovávat k tomu, co zbořil! 

Sokolská práce dvaceti let na Slovensku se zhroutila v několika měsících a vyřídil ji 

jeden policejní výměr nebo jedno vládní nařízení'." 

ČOS tak na Slovensku ztratila celkem 6 žup. V nich zaniklo 146 jednot a 35 

poboček se 49 292 členy. Sokolové ztratili 48 sokoloven, 69 letních cvičišť a 33 

biografu. 
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5.6 Sokol na Podkarpatské Rusi 

Dne 22.1istopadu 1938 byla ústavním zákonem oficiálne vyhlášena 

podkarpatoruská autonomie, která byla již několik týdnů prakticky realizována. 

Podobný osud, jaký potkal Sokol na Slovensku, postihl nakonec Sokol i na 

Podkarpatské Rusi, i když mnohem později a s jinou intenzitou. 

Od sestavení autonomní vlády v čele s monsignorem Augustinem 

Vološinem byla ČOS v nejistotě. Představitelé Podkarpatoruské župy proto neustále 

zjišťovali názory vládních představitelů na existenci Sokola na Zakarpatské 

Ukrajině. Stejně jako v Čechách probíhaly debaty o sjednocení tělovýchovy, vedly 

se podobné debaty i v autonomní vládě. Otázka budoucnosti Sokola byla 

konfrontována s názory představitelů vlády, konkrétně ministerského Vološina, 

ministra dopravy Révaye a šéfa propagandy Komirinského, kteří se vyslovovali pro 

splynutí Sokola s Junákem, resp. jeho začlenění do svazku vojenské organizace 
• 229 

rusínských nacionalistů s názvem Karpatská Sič. 

Proti připravovanému kroku vlády se postavilo předsednictvo 

Podkarpatoruské župy memorandem ze 14. ledna 1939, ve kterém žádalo vládu o 
• v 230 

možnost existence samostatného Sokola vedle Siče . 

Otázku existence Sokola nakonec vyřešil vznik Protektorátu Čechy a 

Morava a maďarská okupace zbytku bývalé Podkarpatské Rusi. 

Ztráty ČOS na Podkarpatské Rusi nebyly závratné, přesto přišla o jednu 

župu čítající 7 jednot a dvě pobočky s 2 556 členy, tři sokolovny a pět biografů. 

229 N A Praha, fond ČOS. kart. 118. Zpráva o názorech některých veřejných činitelů Karpatské 
Ukrajiny na sokolství a organizaci sokolskou, únor 1939. 
230 N A Praha, fond ČOS. kart. 118. Důvěrná zpráva к situaci sokolstva na Karpatské Ukrajině z lě . 
února 1939. 
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Závěr 

Co vlastně znamenal X. všesokolský slet pro česku, československou 

společnost v době svého konání? Bezesporu to byla velká manifestace připravenosti 

a odhodlanosti ČOS i českého/československého národa bránit Československo 

před hrozbou expanzivní politiky nacistického Německa. 

Sokol se od svého vzniku a po dobu trvání první republiky prezentoval jako 

česká vlastenecká až vyhraněně nacionálni organizace. Z tohoto úhlu pohledu ho 

také musíme chápat. Tělovýchovná a sportovní činnost Sokola a chápání jeho místa 

ve společnosti je jistě velice důležité, ovšem v národnostně vypjaté atmosféře konce 

30. let 20. století to byla jeho vlastenecká a státotvorná činnost, která společnost 

významně formovala. Vždyť se jednalo o prakticky největší společenskou 

organizaci v Československu s téměř milionem členů a obrovským hospodářským i 

mediálním zázemím. 

V jednom z dopisů, jenž si ke konci 30. let 20. let mezi sebou vyměnili 

starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský a agrárník Rudolf Beran, sděluje Beran 

Bukovskému že: „...ve světě dnes je chápáno co Čechoslovák, to Sokol."231 A tak to 

do jisté míry skutečně bylo. Společenské ztotožnění s národem se do jisté míry 

rovnalo ztotožnění se Sokolem a naopak. 

Společenský entusiasmus к obraně republiky, vyjádřený poselstvím sletu 

„Budovat a chránit", byl do značné míry výsledkem právě práce Sokola. O to horší 

bylo obviňování ČOS v důsledku mnichovského diktátu. To, že vláda a prezident 

kapitulovala pod tíhou tlaku evropských mocností a ustoupila německým 

požadavkům, bylo bráno částí společnosti také jako zklamání a slabost ČOS, která 

celou dobu stála za „hradní politikou" a podporovala ji. 

Za druhé republiky Sokol částečně i vstoupil do politiky. Svojí silnou 

nadstraníckou a tradičně národní pozicí ve společnosti se snažil stát se národním 

mesiášem a v době krize parlamentní demokracie a státní integrity pozvednout 

padlý prapor české národní státnosti. 

231 N A Praha, fond ČOS, katr. č. 109. Korespondence starosty ČOS MUDr. Stanislava Bukovského 
A-G. 
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Toto působení ČOS působí o to víc tragicky, že organizace, která si vždy 

zakládala na základech demokracie a republikanismu, se podílela na totalizaci české 

politiky. 

Návrhy vedení ČOS na zjednodušení českého politické systému směřující až 

к fašistickému státu působí v kontrastu s dřívější i dnešní prezentací Sokola jako 

pevného ochránce tradic Masarykovy republiky až hrůzostrašně. 

Negativně působí i návrhy na „odžidovštění" české společnosti. Třebaže se 

ČOS neztotožňovala s nacistickou rasistickou teorií, její nacionálni pohled na Židy 

jako národ, který v národním státě Čechů nemá, stejně jako všechny jiné menšiny, 

co dělat, do značné míry přispěl к českému antisemitismu. 

Přes všechna tato „pochybení" však Sokol ve vztahu к demokracii a 

republice velice kladně a statečně za tyto své ideály bojoval. To jasně dokázali 

sokolové v domácím i zahraničním odboji proti nacismu během druhé světové 

války a i později proti komunismu. 

Přesto si můžeme položit otázku, zda přes veškerou svou činnost na obranu 

československé republiky, nebyl Sokol do jisté míry i jejím katem, neboť právě 

sokolský vypjatý nacionalismus značně přispěl к vystupňování národnostního 

konfliktu mezi Čechy a Němci, který se první československé republice stal 

osudným. 
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Příloha č. 13 

Jan Uher - Těžká hodina, Sokolský vzdělavatel, číslo 8. ročník X. 

"Stalo se to, čemu bychom ještě před několika dny nebyli uvěřili: naše 

zděděná vlast je okleštěná, naše soužití s národnostními menšinami, se kterými jsme 

po věky na této půdě žili a vytvářeli cenné životní hodnoty, je roztrháno, plán na 

vytvoření spravedlivého domova pro všechny národnosti v duchu opravdové 

lidskosti je na dlouho pohřben. Stojíme se smutkem v srdci nad zničeným dílem, 

budovaným po dvacet let s láskou a nemalou horlivostí... Nejtěžší bolest jsme však 

prožili nad zažitým zklamáním. V srdci každého z nás hlodá vytrvale myšlenka: 

zrazeni!... strašná skutečnost, že nás zradili přátelé, spojenci, kterým jsme sloužili 

ne z povinnosti, ale z lásky a z vědomí společných úkolů a povinností, ta bolela 

nejvíc a bolet nepřestane. Naši přátelé nás připravili i o možnost svaté války, která 

by pro nás nebyla bývala zlem nej horším, třeba by byla strašná... Odložme různice, 

nesváry, hádky do klidnějších dob, příkaz chvíle zní: do jednoho houfu, vytrvat, 

nedat se, ukázal, že duch náš neklesl, že nepřátelé čekají marně na to, aby nás viděli 

vydávat se jim do rukou dobrovolně... Všichni jsme cítili, že by bylo lehčí nežít, než 

žít v této době. Ale všichni jsme si uvědomili, že dnes musíme dvojnásobnou 

povinnost žít. Nežijeme pro sebe. ale pro národ. Nemáme na vybranou, musíme 

svým nástupcům zachovat, co se dá. odevzdat jim snesitelné životní podmínky. To 

je svatá povinnost od které nesmíme uhnout... Sokolské zdraví, pevné nervy, mravní 

síla, národní vědomí, víra v spravedlivou věc pomohou nám překonat nej horší doby 

a udrží v nás živou víru, že přece jen pravda zvítězí." 
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Příloha č. 13 

MEMORANDUM 

výboru Československej Obce Sokolskej pre ústrednú vládu republiky 

Česko-Slovenskej, pre vládu slovenskú a pre verejnosť slovenskú aj českú, 

usnesené dňa 16. decembra 1938. 

Sokolstvo, slúžiace idei bratrstva slavjanských národov, ktorá vzkrsla a 

živená bola práve na pode Slovenska, zapojila hneď po prevrate do sokolského 

bratrského společenstva slavjanského aj národ Slovenský. Hroby Sokolov, padlých 

v bojoch za oslobodenie Slovenska a za obhájenie jeho slobody v rokoch 1918 a 

1919 sú a zostanú pomníkom a dokazom opravdovosti sokolského bratrstva к 

Slovenskému národu. Rovnakým dokazom tejto opravdovosti sú výsledky 

dvacatročnej práce Sokolstva na Slovensku. V českých zemiach šírilo znalosť 

Slovenska a získavalo pochopenie pro slovenské potreby; na Slovensku dalo 

základy k práci telovýchovnej, ktorá bola úspěšným prostriedkom výchovy k 

národnému povedomiu, dobro vo Inej ukáznenosti a k bezzištnej, obetavej a vytrvalej 

práci. Práve Sokolstvo učilo bratrskej láske, tomuto základu kresťanstva a 

pripravovalo národ k brannosti. Vybudovalo k tomu množstvo telocviční, ihrísk, 

kúpalísk, rekreačných táborov, cvičitelských a iných škol, knižníc, divadelných aj 

bábkových javísk a pod. Všetko toto posvätené bolo službe Slovensku a vykonané 

naprosto bezzištne, z pohnútok idealistických a za mimoriadnej obetavosti 

slovenských aj českých príslušníkov sokolského bratrstva. 

Napriek tomu, že nádej na prekonanie terajších ťažkých osudových skúšok 

národa sa opiera o dôveru v občianské cnosti, práve v Sokole tak úspešne 

pestované, došlo k tomu, že Sokolstvo na Slovensku bolo rozpustené a majetok jeho 

bol zabraný. 

Význační predstavitelia slovenskej kultúry - na príklad Samo Tomašík, 

Svetozar Hurban Vajanský, Pavel Mudroň, Pavel Orságh-Hviezdoslav, Dr. Milan 

Rastislav Štefánik, Dr. Jozef Holuby a mn.i. - túžili mať Sokolstvo aj na Slovensku. 

Stály a trvalý vzrast počtu slovenského členstva a jeho účasť na sokolskej práci 

dokazuje životnosť sokolskej myšlienky na slovenskej pode. 
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Sokolstvo slobodne posobilo a posobí v prevážnej väčšine štátov evropských 

aj amerických; zo štátov středoevropských zakázané je iba v Maďarsku. Ani dnešná 

německá ríša činnosti Sokolskej nebráni. 

Nemôžme súhlasiť s tým, aby jedon z troch autonomných celkov, tvoriacich 

štát Česko-Slovenský, nedovoloval na svojom území jestvovanie Sokolstva, ktoré v 

celom kultúrnom svete požíva úcty a vážnosti. 

Majetok sokolských jednot na Slovensku, movitý aj nemovitý, podía 

platných právnych poriadkov pripadá po rozpustení jednot aj žúp Česko-Slovenskej 

Obci Sokolskej, ktorá sa podnos svojich nárokov a práv nevzdala a nevdává. 

Majetok tento je určený aj pre budúcnosť prospechu Slovenska. Majetok tento je zo 

značnej čiastky zaťažený hypotekárnymi, smenečnými aj inými dlžobámi, často 

zaručenými súkromným majetkom členov. Týchto je treba vziať v ochranu. 

Výbor Česko-Slovenskej Obce Sokolskej obracia sa na ústrednú vládu 

republiky, na vládu slovenskú a na celú slovenskú a českú verejnosť so žiadosťou, 

aby právny poriadok v tejto veci bol zachovaný. -Žiada, aby členovia Sokola, ktorí 

z lásky k Slovensku a bezzištne pracovali pro povznesenie, zvelebenie a posílenie 

Slovenského národa, obetovali hmotné aj duševné sily, dny aj noci, skúsenosti aj 

schopnosti, neboli za tieto služby ukracovaní na svojich právach občianských a 

íudských. 

Štát Česko-Slovenský musí spočívať na doverivom loyálnom, vzájomnou 

úctou prodchnutom pomere všetkých troch národov, ktoré štát tento tvoria. 

Sokolstvo verí, že napriek výstrelkom, ktoré sú pochopitelné za překotného vývoja 

udalostí, uplatní sa v záujme národa slovenského, podkarpatoruského aj českého 

čím skor pomer poctivé bratský, srdečný, dostojný a úprimne loyálny, ktorý je 

podmienkou j estovania štátu. 

Výbor Obce Sokolskej s najväčšou naliehavosťou obracia sa k členstvu 

sokolskému, k verejnosti slovenskej, najmä ale k verejnosti českej a žiada, aby tento 

náš ciel nebol púšťaný so zreteía. Ani urážky, ani krivdy, ani odsúdenia hodné iné 

skutočnosti, ktoré dnešná doba so sebou priniesla, nech nikomu nie sú dovodom ku 

generalisovaniu, k obviňovaniu národných celkov a k tvrdým záverom. Sokolstvo v 

českých zemiach musí zostať aj v budúcnosti vyjadrovateľom, širiteíom a 

upevňovateíom lásky k Slovensku, ktorá v širokých vrstvách národa je hlboko 

zakorenená. 
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Veríme z celej duše, že sa po ukíudnení vášní vráti nielen kíudná rozvaha, 

ale aj že sa uplatní tradičná, hlasom krvi a společnými záujmami diktovaná 

vzájomná láska. 

Dr. J. Vodička, Dr. St. Bukovský, 

jednatel. starosta. 

V Prahe dňa 18.XII. 1938. 
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306 výtxrf po Kí 200--

WOO yýtxeř po кг )00 — 
2500 výher po Кг 50— 

10400 Vf hor po кг is -
v «сма í».. i«ètb да««!*»1*ybf*t. f***«*«? «Nwwi. potfeby.» w: 

«mMnlicwM«) etiiey. íWřW vaapmv. tferwt»*«fc« k**«. «до J**«»«! , 
g' *:<"*&*. s -̂wsíj, »ab« »f. kaaaty d̂ HWL к!«пвш<М pítímtry, 

f ff iemíy »-««f«*. koJe-t pmvtrM парам* pat**»?, befe-4 Übt), '«fabK» rjpmy. kravaty. kraj««? 
<,•:•>• a*ky m lat' t*iw*» tkîid«?, Wtéro»* aeupwy. f*Xi«y ioi.aU. iyï* s fceí«mi, «cydl« y . 

* pewKlH*»» IHíifřwíf ДОнф Tyrtt j**a. рйЧгу 
ři-.-i«í.jbi-' »iafcöiy n»pc«ti» <kK«Mr4tb«itr. 

s,» «»<«* aý»»bky. výibkjr. wchy SwAwly. aoepr** fce-:<tak« a <*ý4fa,«aawriMx«*. кммк.«^, 
МфЗД » >ï «Л»**?. »irfutftoHy, îhfi'l! !,:.»njr 
« t . NÍ řtA* 1 > v?Hr» Kt ISO ООО -

t Мж»Р4 «|Mt . 80 ООО-
! -«»ni »ýhra . . . 30,000 — 
2 výhry po кг i o - « l kám. joooo -
í «ý»**r po Kt î ООО — «№«m. „ 2S.CC0 — 

SO yý**" po кг ".ООО — ««k** tt.OOO-
too «fî»«r pa кг s» - ве»м>r. . . . sáeao-
МО *ý>*» P© « ?5С - 5С КС -
»yýMr^Kl «№«W. t 4C.SXO-

1 l f m ре иг '00 чЛт . . . 1 С « * 
Î MC JO~t«ik«m . »25000 

. . . шООО — 
•4$40vý»<<- v àNfftnéiMu« . кг t.coeooo ~ 

Utr> <( i* >rU»M» »««to lirtMfmi hodnotným» výhrami, kurt vft-mim xfitei «*äk<a« гм«м » í .4e» 
fim krUsfmi apewlfika»l»а(»Ы!«)л(X. «{«tAko i«? Utty *«w»lottrHint̂ ou«гОиу »o«t« 
мквЬк«*ц> a.« «1 i(WtwMMi4 . t».k«»#i« « tíianfcau »dkeíikť»» -
» ŕm|í potM-fiW pré »br»« i fttíi (U« vyáobyMt- штатимт 
Vtf.i-Ji «íh * aft» it пЫижйя! 1$. г»г»«п«е %Ш » î̂ fta*« demi. Ь, j lil 

C e n a lo$u Kč S — 
te»? fc <te«tí«i tt »U«h tokotiUfiK j*4not. {«ikýtft * ptnil t|«»«vù « |nr©é»t»« 



Příloha č. 13 

UjA 

f rtW 

T 
i 

*í.-r.HP рол«**»*"© «•eeflC'-i И -îcvoî-i 1* 
'rtat . я b* -Tic - йю: ľ: f г- сг>Ц-.ч. 

r.î 0 íVtOÍÍÔ- .*", ; t-f I . 
wwľU »'in' ň i* ff s -
el*i pr'тайа о *з - : «*l.>ni па 

ОС V 7J- Г» -j' í 1 Vfl« 
J m o u t s 

..' V<: к,5 Я i" vrhu r. "í v? t S! 
no-t 8 J®* l* si f the pfivorft» utřeny 
.>.••-,<! fc lo: 10 f-! . t e f . 
ï f l i trautet b#S.>-ib-'iftï, v 
»v£--.t око Л » t « t e f » l H , r • Ч ? * 
'S-?S!'» -.OS',1 sal Täl.;« 
t i ÄBň«« ÍW. tO'iO.Ž- ЯТ dl • 
d n o - r e p ' H t J>* (ts:??.*l;b, 

pí1«*: svídäenl»£e 
»est v'pcíviтл roíornon 
ri bttd.« ? e í « e n «Л« - га "О-
i * îtf rçn&Kmt obé cstv* . 

V <">0У.№,сЛё «Ct! 
tiÖA NEKUŔAKÔ 

f j / > » 
/ 1 , 

«U^Tí.ftflřS^U , i 
r « ~ ? t»« « , řa 

IY*h<« T í , C 
K ä v P * 0 V r Up. , S 

p., í r»fÄí.nt UiíS iäV. 

V MÄfkf l tT 
17 

v é A. 9mms,m» 
'•Cár:- t« 1 . 
ibfAh» I t i . - ü . W i 

102 



Příloha č. 5 

S l s a « г» tî.ia l f * ř i j a a Ш , 

Laak'.-trostl pu». odb.pfedaoKty d r . б Ы с к а Ь t y b ad 

unobáoo , abyoh p i o a l u r i l я o r^ sa i - i t o r » aoré afeocká 

«treay, ,3udeteadeutacbe Kniasbfront*, ' Parade© ïïealaiaea, 

biřr.Tíodeodcu QiSaeeJsÖ» Ш п ш а Ш v Coatoslorenaka, a to 
та Sť r r t ek 1 7 . t . n . p o Jeho aÉhr»Slř8 u p.odb.päedaoaty. 

ř M M t гозргату byla otóate., j o o u - Ц Л тС.Ьсо a tyè-

aé body P » spolupráci čoakoaloraiski ob«o cokobkd a tur-
ner» t T « . Nezbytná .oàalnà» a naM «Ыцг j« oržcm, U tur-
ooretro - jak Hc.il ein prohia&tjo - eo epxettèl poet or í m 

půdu republiky a nobudo,,j,.iUmtl"?i-c3 kranioo. 
f . J iô t too , tubo *?оШц. ' ssŔjca uplatňovat snahy po 

adlo&itd t ù l eaa J t / ohoré тс rSaeh -oLích a i * « spoleích 
t 

tôlooriSn 'ah, tady aajaJan r РогЯШВ oboru a L a i a t e r a t r a 

sdrurotnioifí a tSíeemá výehcrry -P*t osnov a ibaa 
o poriaa* t ě l e a a J r ' o h o ř í - ádlo o TSájcmca «saa- iawíaí t o l o -

•I 
r johorageh aorinak a a?leobû, j a k a nás b k i * c i s i n ä . 

Be Škodil;' by v a á j m n á obje : t i r a l r o í b r í t y o p r l e i obcu 
* 

Шее a prohlouboai Tsájesmd simloaŕd v -bee. liarisňxtl stybl 
bylo by * tu to dobu t i a a a a á t ó j i l , -la aaSi t u m « * ! n «па j í 

spojení a t u m o r / з M to. 

'u'í>ozornil j « a Sloaleiaa, ä* aejodnáo z y ř i t e s u aa i 

temeoHře oai бШ»к4а j a « ö Ionen píodaeáaictTft, я/ЪгЛ *o 

ide o roäthotor napro«to e o j k r a t ^ . Bu t l e i a vsa l t o na r M o K j ^ t , 

vys lov i l ochotu o růoeoh U e h t o p f œ ^ S l e t i а » M e d k y e r / а 

Tiee tn ia Jaánm т turneratvu up l a t žbva t i» -
' J 



Příloha č. 5 

e e 4ú 
Č K S K O S l O V I N S K A О В К С S O K O l S K A 

f.». i -, MI « lit ».i, »1« 14, Hl И lu t!» 

ti*. ,. «>».1 r РкЛХК H s»» 
tV»« -Ч4- V**»»' - ? • «и , . « 

S,», ЙГИМ Ш. «,« t.M... 
J у, . IV.V « МрМШ&У 

н к л т « 1 л » 1 ; s t k i i 

Vi iiliKï YubéiH l é ' . « » Jf» «vrtblikta. »SíImíí •:«• w n i - яймМсусЬ jkHux pfl *?t«\4> 
«AI "wrthltt'. Itwwnrt«!«»' aimwai anrt»mim X«t«»J»M)4». V мНмИПМА* «Л» foie«. M-

Jf.ťn..".<N».« * V l ' " h ' » ' '->'• *-'л » M» * »Wfl» иШ » «b«ata VaSa JriMty m» 
v̂ lMťutÁKi b*íy »t:i№'v>7iy vyl" МШ'Ш»; 

t «».."• »-'Л bv mtvW *> gttwee«. ЛЛйЬ trvaly byt ж yrakMi. »«• ммМ 
sJTs-* Я.ПМШ ж crrim {мйшМк» MUM'-, «t«»-rt «• h ».-.««'• *»ľ * te. tamrv* Ш1в» 
.Ur,;,Л i»«íi-4't«ta. fW««WU * <»«5«» to*V'.««4ei rn> k»«*» wliaeifen i«»iim»».i t *»«» t>M »eil 

Y J ',*«<« r rr> 9-a »tut. Jetaederliy «MÍW> íl«»*, neyvwlt» » r,«k«m a m> 
„,.,m jkl í̂jeliyi aùùM i'tt UUm « • Uu 2 i»Kh-, ki..»/ Inmik » j*átЫ prtow. ДО mita» 2 Stmt», 
» iBtfHy j f»kiKky. «www**. ««Лй * «aWrWfck). 
* M h f M í ftnlmHv r* «f«rtÄ ;>ltvi.» «feMum Ji.<r-, <1| I"ŕcí •litnxrkajfth j e M feoutf. fIScO. 

. . ts,,̂ !,! j.<n )4̂<*Wwy. pnt |*í«» « »̂ MtkY iMDilf vrty pain» iMinWl, мргейЗй j* but»-
«Ufe«t * rau» *» *teJtt<4eÄ «p»>< IM ùptoM» *a«ta«a*I. ľ» í>«i»wl* «ЬЫМп ИШМ «BmIi». Ai 
îb м atol****»» *М16!ГО Ü*IAVI« » nweni ht« яг|жм [*<| MUMM %l.««»wfty. 

pn v.i4*.,«.«ni SMé» |«М!ЧН«*пе роЛг ««»Anííh í-<Mttf« *«1**а*!«а. «JpitbBk*. k»-:ť> prtW 
v •»• I.V4 ml»«>'- mtoWl «с aMUMi V auuuMÜitt ««A K JSH'— рг-. мвМиЛщ К ЭК«-- pm t».» 
,. ' ^ v x зад* m î d i t * . Piji*» j« apUaCMi mfcWaiuii aftüOtUnS i»tvràtt,yait pKMOfet M 
Jroky » wint«IJ .iji-hw il «T>t.4ln\vf, M3t JiĥMi», U ifwyntl » » nhr m ta*i* «г», rte. 

fr>yid»!w bud* я* U n ий» <•> I«" »•* « .^kv «Л» 
' Ol tatu** i4.4r.wlmt»: trii"—'* >•>" » *авч»и.ч1«»1лу wu-.-.ťJtt ЩЛг «ilnMtttli»»-.». аЫтЬ. 

о» MNSdnd К .W«* »VtliMWd Jw« ib-UM'.t HWMÍkti t«» ««w»»« » PÍV «4*г byl Ш nkW 
Eik.«!»«» * »hrw-n г výtäftx Л#«к Юр. 

У|«сЫЫ. k!.-f -т. èj^è b-t (пт'Мка * •»» i м агм)̂  pHyjrr ч та,« аМ«к v Л.» 
Ьч- u »nbuelid«. k' Ji».v«im Лии» * ««à, гожян l>\-. rrt»W« «Unw «ЦЬуОмм » ««»k »tfUtiu« 
fui«...-», «bytwm t tr-o M Ьы»« ».« я**íimr >»• *4*И»Ш, k Je м^Кй. a* b«i«e 
„ „ , я ,1-, у «Mf.il»» ЖШ h*â u ^ u â a i duiMky 

htrTJ т.» «Hki ntóf.Hí » tiwi.reil mU« bil «i «1« j«b» KrtÄcrr/ лму1«к 
.. ^JJJT, wktum" » pa*«ey«b «Mteiie* v WWi" »W««. 

reaefefid 1ж»!«в я*ч] .f:uh pniw» |мч» «Л» о «9rcb.iky, k1«r>: tuveAr i M g i ářdWWl 
м, . . J j , túnu* Hkux tvuaoná Okkv (ЫмМми JdbMCa. V.«rr« j« iMwr̂ te. a |x«a»rta e ^»"«i 

^ ' pj, MiM^i pe»«»al рмЖЬЬинДуйв «k-rv*nibo ïhita adKKim aaftawí * t»ï«»«4bc-U I*. 
v4»I>kýKli r*** •f»"»»« X** * er»a*iívKt lUAj гаНгЫ » * Jstlto üjtr». 

W i4bU v, i'«».»lí»»ťjel » » «wlawiMU »rt <Ь»М. 
S »IKK V 

V«h b*la vverwk» (Имт t «КГ*««®» »ibv m itíwvt Ä Ш »2 tV mámtU aokelak« 
iHUoltl |ak>í |i«lín-<y byut̂ h.1 »Ими ц- «м>Ма vmmom aprdutikùm. Mbalfko Mt«iy pÄ-

рмомйку a «Mjtein aäUatto-f «am « ЧиЩЦщщ «чмку» |ÉN»ri»«| «a iMw®wC <*>t« 
• kbrti«. W» -»slwWbřm, 4Ä»eíáa» iwb» oWtx«ýrtí wKkK>rMtai&. MM i «mu awt»MVŠ4ft. р<*фяЧп 
J bt'i.fü u-1.4 .-«fc«! -t ;a«(»»3ihy Ш» JtJkll r/'K^nl. »jvstvs. «ulaW/iaî a f«i síúänč tat 
Mnuty t... Uky, «KdhKlsu1 k <Ч«»*Ы» » M br »а Г«м*№» ľ i 1(ШЮ ,tor«»i. «Птиц i«- |ifiBili«il 
rwinŕ «jfaataxifťt po«a4r* COR a ,«t& ва. ияИ» <Ш pIMibitytit. 



r«twM«»*y Mr té n»t<lmctw«T ku <**V <лу ... «*<*>u»lr л «.-t<«h«í мнИ . ., , , 
I lowfcN I »«DMiwt » y>t»»vů<* IST» «MWtmMWlMi», Pf«.«i..ft., »a, t «» « >,«frv i w j , , , , , 
Um i»i«»-M». 

i. n e i v o v »m 
Qhmwl i« ч*мцг *M«» toit»! m »-,i«v i*. i - « - ш т »««.,.»»,. ы 

•<й) lir ««к » »>«•»— «• f o « «e* ".by i Ik л YybcM P H « , W.,-.., ,..„., „ľľ 
khtr» ..«IM».! » turwf» JeAMt* «ГМК >• • • H « . я pMM.« к w l , « « и « « , ftltafc • wřWU «МП Jll*1»U<» г >«!••£.у Г«».. fob fir«» 4 <**»>., „ jT он .. M* luttit -m .1..Г.Л-ЛШ Hrnüi »» Ля» *»»> <*г*«Лч« л.*» .ilk до,. ^„„J, 
«•гамш «У1*" И »Mvr» * )«№ »Uns*.-« pre Осммж «»if. jW...«, fm« vi v ä 
M 4 M M 

V..I..- «Mirai »»vt» «Ад.h .v*» J. -Ü- '.i.rhu m», „$.<ь, „.,.), тлщт pnmn ЖЬш In,! ' . .i^ tu i • . *<-«> iifvj.f pu r f. n* >uttŕ « lin- iMtvnvm ?*t«i»i «.) к-Иамц» ,'„, Ни*! et» a «*tîm v.iM» fcirufcwf К» I»«»*'1' wfwà»<«lk. V-Jh»s«»i M,}«,. 4t, ty,) 
Ш О Ю . « и . > *»»» >»па!и». #eft r stt|<«ulí mdKdmmIk. « Н м * | * Ы 6 Č**» м» и » n «рЫШкУ .. И«* » хрпчу. T. uwV-'M К Wir». « t*M tm*-Як • m к ей j«jW«H*ý *t,iv щпШл. Мкггт «t t*»« ne»* «fcewor IW.iiw. I* ЙШ1«' »ере :.. «я*, «я* Л» fatatBÜM iwfcima, {«vtttc je vy.-i. IMUUU лмк» 4» л«у оА*1»1 .ИМ,- í qpthliky .i„ mw.vt,^ si«.W»«miti tAmfe. UbuIW 
c . .«KVntrtf IMKHi И» ' Л О«»»««» * V i » M *<t fcľ»>l«Xy 

X M i » f ! 

ľftfcMKliXK'TVO С KS ком.© \ ť x s n t ©«o; SOK«I.SKI. 

OB, SVAXUELAV BI KOVàKt » » DR JAROSLAV VODIČKA v. r. 

МАШЕ P&0VA£X1K0VA. KAISKI, 3CHWAIU 



Příloha č. 5 

С с ^û 
ČESKOSLOVENSKÁ ОВЕС SOKOLSKÁ. 

t « j » ť . 

OB» 24« *»J18> •:. 

Srétf* 

U / y p * t ŕ « a t t s t x t i t u : r t s r * i í ^ j l e i s * v l r ä t a t » Ш . г у » 

i? 1 4 h t > o är.aafc f * 

k . / РоКИйала *» weit ; 3*Hnr.cst iŕljMCMtuMli a t n a & i рЫ»ХШШ-

prisa бСЗ. Jtaj i jcinrt a vcj-i. ̂ s . s rave u. Ha vy»« aini. t. rstv 
niřoáet obrany ,5í t el Го Па ŽoS* * rab a êl«;, ,tv, рапе t, 
»okaiastjcft на ebr*n« statu fro p t l ^ i uinlsnratvs я»г*сгл 
оЪгаау poäádaaa n« » i « » к- a iu?y w s b l j W h « p»:yr.c 
ČOS. staROwení 8«гплау ftloaetv« Ôoaloatovaojfci afcci soksiskĹ . 
Tojaôakýa velitelství*., '«taré » «àfaai vstoupila v-, styk. . rSpaai»-.; 
£* vaíXar* jaOftáai ;««« tajná, o nich cast ayti «acheva:;. ai.:rs. -, 
eli«livs3l vftéi aoSCjSastncnía «»Мав « Jaat-H ža by x4o "Übe elř-»lí 
vset parasil«ai v * y * ř * s « n t « » l i t t «utpovolап6*п*Ъо ги> ;>у brut a* 
nedbalostí spôsobil, « e by а * c soLy r . i , M » o U r i з prípravách <S0SSvW<ly 
v ý s t a v y , : t r a a t ó r í paaio äavcs» na pobrán» r.piMî.,;. 

û j s . 5 0 . 2 ľ o k « ä á . 

J . / V a j a t w k a u p o t r e b * i U m m soJ :e l sK;ýsa j - j . i n s t «« s r a i e f t i 

z e l s s n i c a > j < í o t r . Po Ani.-.•;«•. p e u i l t î ô l s a a t v a k W i o s, l u bâ j a 

t * á « t U v i n t í t f t « а г в в в в ё * , « a r e a t a c . i c l a f c l i v a s t i r - а р г ^ г » U- i a u * , 

id* s t á l u . 2ч з а п а я й , . * t a r t b y l y S c $ . í х а ш й ф т v s l i t i l s t v ľ 

x a a l á n y , b y l y . м й д о й * * f » ) c ý e h v o j o n t k j t t f t v a X i t e l e t v j ' п Ш т г . 1 t 

pfísiuíníol Sbort vaíojaé bíspacnaati, змтЭвимшо! t'insnènl-.- áradi. 
i a l a a n l e » j ó a t , . î i i t i a - J a h í в а в в л , » w » » a t i w n e l i i r»ý h ú t - , e ( , 

e l i t n í c h a vcíŕ ' - . jnýcfc 1 n a ä a t n a e o i s . - .o l . 

t « / Aby 5-. p ř w t o s t e г . о й в г о г у л « г . 1 й , v y ; i f * я n a d . ^ e n s l o a t l ~ . i a l a a t £ 

pselnnaetí, к taré я» báíau .ji^noTá р?|ЬЦ4ав1 k- epalupr-uí a 
vojoiv9xý<nl а г к й д у b y l vy«« .» b r u x r o s s - a h p a v i R f t ô a t i t fir.iv ř í h l À è i - r » 

ni*«*» н г а г у v o p i 3 v j , p « 4 p o J o n . / * U ŕ ŕ i l a h y l . / 

5 , / i ' e « ' . v a a 4 J« M U M « » b y u e t r a O t a a U a l a k é s n a l a p r ü b i ä с , l i г».-И 

n y n i j & l s p o l u p r a c í ! s v a j i n e k o « a , i r . . v 9 u , ; 



а . / «еде vyjs-lftU ,sfi-ojsniř -«i«t * r i t | l tr.k, i'Jy 6>t-;l 
da fies. JC« '.v".tjta V» r . 

s , / afeys «jtat^né or»,»nieaôní ..aaaStAtSiy a ^fu.cjnè návrhy s. itch 
odstranění oenem* l obr t-.v. .--»ity, 

o . / taya aeoatavns kr .'.su U'áéleai* pMhed« i an« игла s u , k t . r* a-. 
8f.ly ItÄvfl йЬЫЯМ, 

ûé/ jot.-snlk n-'. : árasu : 1Ui4p. Staat e i -.v у.-кзуюг,-, st*se»i: 
ČOS., ï r a à a i l b îyrètfr ей»« 
Ziřá«y pad *a»/ е . / адшаел* lust,-* пк 
»V1»Stol» U e « n: «rašil i r . ». liliftiop» CG-i • t .-rabi 
I I I . t9ŕ t ter «ее . '»* K l ..iwtfich „-fi, :aiieh « л » » -iloío.'.titv 

etftreá*"Ti isesb гл?Лм- ' -п .Vslsč frtùm ел nyrJu.v ri-.'i 
ví lo j 503-23: 

7 . / žadtós Tè, -ЛУ6 i, XJL.C iL. ««9 üahixk a Sápala ПйЛ^лГкаа, 
s p l ey -iici, které t . č x j j í o i »yï*ï.-;4Blt údaja » tîSiaiià » j«a»»t 
i v úhrnoi Ai,.ní t o u t e s ytshlédl ä j-i-li - .ŕ^a эе j 
a do?l5ky » ïWjVitéi» tirychlsnís: ai vysálal. 

8 . / 3r»tŕ ia ,kteŕí jasu v блйсг oa/ch a podobných aluibáéb Vycaji j e i -
aoty potvrzeni,ii n<ľ!touyi i i strážni aiuibu na jrikax va ?uB<yeh 
ográeú / » leterřeh / Véeelœy '.»patry v tí%r6*ni siuÄbö velte v 
né o videne i jednoty. íotvrssení c nastoupeni sttàir.l eluîby 
pí i í aoCaovédní ilnoTni-íl jsir.ot}*. 
Pri aaslL&nl áoplea » atvirnýra nebe ta jn í r? оьаале» j<m treba *a~ 
j i « t i l i ,aby poitovoí zäallka by U уго nepovolené oaeby m.vxp&áná . 
aby v á ale adresát byl uposorašn гл tajnost гая! iky. Déj«> sa to 
tímto 2|&«ofc«m.3fi8 vlot te da obálky s *ег*зэц iînovnika ••adpoved-
tó-'.to c» priRA«. Sa еЪ&1о-> upozorni га mpêâoi кл ta jneз : obsahu а 

obálku spolehlivé usavrete. Takto xale^eaou obftlke vielte es 
vaftjM а'лс Licy. .. t tuto vnîjùl е'воЛки na,riét<*, adresou ôbv; : lfm 
s-pfteobeti a nijuk neufoeerntt« na ой«л.Ч »»itfr.i obálky • Ziallku Je 
nutno «aalatl * йодтти&опЬ " pa -případě i epèani . 

rředaea.-.aotvo čoefcoel.eboo sokolské 

j*r. Jan vodička, v.r i t r .u i r&llnatr Sréát.atáovakj 
jednatel miSülAll starosta. 



Příloha č. 13 

lu. 
JAK B U D E V Y P A D A T 

XI. všesokolský slet 1 9 4 4 
Nrn 1*4« «I.» \ *>! yi'i f.* 

i wNh , , » v Min mûlcntr 
Hlítl jM ai»i »k«.4i ptr.t ».«.»«« 
m («мп, lak l**dr «jívu!«« II 
»•*r«w»k«b*y «M. f.vtir tk«Hu>-
М М , klrr* mil»"-, h»4o jnto-

[ rkUti *|г* г J9II jirlpr»«»«á* 
/«í wl r. JW9, »»<1* viiťkni 
íl и f »tl fMaértrlŕ 
iriit»i pt№ i»ti>UI ixt»-«».I,it n-
dUtk* ml>4<lm. ncN»r ŕl«.. 
«rk j* Unr «МНи?' я at kdo 
wit. <* »»• mür«- »tat. / «г..»тн> 
« МШк) «SKfcvjrilajl 1 »««jr tin». 
trimtl, jicM bifcJr ua JU. »Iťtŕ 
J»»tr v j uřitu. 
on г ш ш с г е н о x u m : 

I'm >Mrtta< t« »|<t * fnui* 
fearia* » VSff»«-oH 1*41 vykrtey 
Iři o-.'.'l». liibn r«t>JJ*>jf»i*lt . »In 
«rra-f-ll» |>.W:1«|. / л In« Mľi'lnu 

JI* t»'! let plr»lrm w-;k«'*fi Мгоомям^ » i*lMlii|». 
t* drib) mraku. ак**цу 
ал »laiwU tlak eeweathry, 

• íkříiu vi*rliay tvklrt.v. jak »e 
j jim fiki, (NNMaraii»«, kluniVitsk 
s» »M««y l." HilUi», aby м> 
notai*. )n)i» Irl'»», le b> »-
IMtAUU iw-jakil twarka vrb« >>-
» Utarj-ym t|ift»«.iH*m pikant 
bff jra rk:»u*fcy. /4 Uni Wrl«n 
M ' I pst* rtrnert dm pb-«i »J»>-
tffa hci/dtt *гЫ» ы>к»Кк4 Vlá-
dl». kle r* Ni4<iM pO|>a«l№* 
Mailar »Ihy M^rrkréMi » ra-
ut. Jwlrnářljř » w-,. k'.Kkx »If* 
i**dr lr»,it л Jprfnont f»f.M-
4a pln* I i i »f i l ŕ lľ a Jrfci» 
fWigVnM tmíľ wl ре/ДИш An 
kwr tw *>,»t« lak, ab? an! iA«tl, 
,»«» denee* HfbjB jr« 1<»' <1» broil, 
*м ;i» «kijif.'n'te aotKaatko« 
»Vti»\}Vi> (lni. 

*•<«<• N1« »i.tv;» Ur-
|«;М1 |K»êrt ««ЛГА» «Г » trh » 
чм «• > р* I Г'1 " *fí-,*l И*>" 
«t»l tira« (X t, »V »al» «»Ш»!-'-
tat»)« tMMrV »>k*«roo «t«*-
kr4» «MMi*»al*jl, ľ " J j r Ii« 
pier btHr il i » « |>* 11 »• 
t e p • >t > » pi s pi»« <i- -it' v 
jrifti•«* (• »IM jwxl 
,Ь> t f »l/liť, bin*.« v »r«i| r-r 
W-hl* »atnx, a»«#<le*»a* »kru 
ky. MľH 1иН' Ч »*»*»««« 
kil«» pr» •»* р*П*1м( 
4r»i «*tfi.vml ! » p » » ř '•>> 

kt<r* ¥f feie t"« *•> 

К il * m » 
TMIM Я*"»1»(мй'1« p j K t f 
Ьп4яи â*tli «а e * »» I »traaA> h 

skill'-««) Л-iV -'i» 
ал fiN«rht) % 
N»»»!"!! «í 1*1 л»Г"I trii».Il» 1»IMS.'.«|. 
mimi N-anüml «• »<*«•>[ »{Mí, 
tuk*r bW.r jifa-ïM k m «a|it«r-
ла si při t«>« bilde« J»-
U* }iê**b>J4Ï. Mf l Isrty ЦИ'Ь. »kl 
« W «M» I*l4r- dll r^'it-'hl'HI kr» 
ПЛ41 «a rri'i»l* 4 

f :»k|»< l»jin' >HÎ<'b. -1 
S«l<.l»< »14» |Лл.: ':.И! ni«bllltM 
b.á"H'<I Ii«»(Up mri0l»..̂ tl. 

McmoDv m mr SKY ОгаЫ p*i**tn*í pul*«« teil-
MI t»u.ir pr«. рок ««m «и»»,', 
ti* NiílílU pMktor, M*-
rè hulni Milaratt »iifî.ii 
«i»»**» |>..<( ». ml. -Iítnl ». de-
»laiM« 4l»ak t"o iicj.ltиг » bez 
JnkŕWiiillv «Itt-hitral . м ifť 
»T(l»|ti »a tribun* К.- v-~tn l4'nt 
t« r^>Mln «.-»J r-i*îrh 
1лщ V r к.-Kl. Пгч1 >!,*,> nklil bu 
«|ч|» ľ'i/«M.i яЧ.1гл»1 *«toliuv.. 
4 li « l /«nu)« t Vlk-cknv bu-
f>ty, krifltK) а к»!* b»!«« fe-
r|!(|»alÍ tyt» P<»'lf H-t:| рГ'ЧЬ . 
пл1»г- kam »•• 1н«|*> Mwl епак t 
Brkyntl r tÄni (crtiewtfliu 
»lunrr. akj *«• »fentWi». »tliK si» 
««»<>111 m nr ak? tul, jAk« A» 
»mtl. » |е4*»Ь* trpú ч blmlRti 
n«ľ-n f к'»«tí t «lu JrMNft II» f'tli • 

t»ä» velu.*rI» I 
»Ivfrl«. řb«nJ!»v tat!»« 
«Mi»iJit* » «.i I\ »?«!*ri 
r«bn «»«ařm«! i'trviivni' 1я<|,чг* 
ma/niml Uhul! jnil, 

M í $тл л \ » т е т кг K>Mtl<>lri»» mM T«»taft«> ргя-
tatim pH «ItfiH, piwtnl«« v «f. 
»I e ut«"*** J*» t.»lik m' 
«pravi. »<• pIM-lMMljf •'•» ч 
liUil u я «H" Urllft» »?»;, «lu 
«Ник» im-tkk.il» » deinii- ii». tr 
ut * «>h *ê*'Si».% r>«*t# t. »i£aà 
wt*i|»nk) »* fesbi«'* pf. lavatt 
t/t |mhII*> 4u*«iiiileífá »ku r j»»»-
•li IcdlMÎ aiivU*U*"» 'I'» к 

dû!«»!««! »!«-<- »»Kit- и'к 
i. » pu »u-tn \ Krewif «-«M »t>» 

»tattee pMmt ľ «-»M. 
« n пай! »«• lamt-'H «>••« I »••Ь»̂  
klkevaO jmi tri«'Л #*К1И1. J«» 
<•» ICH pr..*i«A * I">«« ir» ** 
r»*k»n>l •» )Un iřtml *.*-
kil*. Л«il mw íI M ei'adi: 

о» t»K bi or. s л м. sucre 
С \ 1С It 

Vp-t« • pi k«»rr»tB» bi»-
íl il p r e » * « * 

n .ilH a I« », p.ik • «k pm«»*. 
n.t 4н#<1»11'и*ч a «î«'r 4r«rk a 
»14»:.'it. pr«î«»t<»â l « M 
a tÂkyA. Km«»* l'4w ktbî.»« mit 
t<*a} » »iu»i. * i f » l M l í l I Диг»» 
feekjr» kár* i tâk}*a »la»* 
M ,'î -«»ti««, f at 

ŕtiH ki«1l»ji My 
j<> . ïy i"' >'««••.? i a i»Hw»cdn<«J-
u, erâ |t.» pelHM. a »k .nrl гл 
»• п«мгак «. kdy k/»i»*̂ i»jni fi» 
trní p»i.»«lw »M««tr »ádji»ra> rej 

»i.t#taj«il кишу, t»»» fe.Uli im • - • •• »-.m 
И».*'«» přr»,̂ »*-** («Mrra*»n( -
t«*ír:l'»j M ' p»k »M»»Ä « > И , 
1-.;кеЦл JikM 4o«il't uni na, 
»*, aal я» r »u-Hli. ale Me t. *v. 
i iľn»kŕ trikuaa, j.>jO pfnpMiU-
tt tw«t- ,íi »kr»»»ti pŕ̂ UiA 
prtprmriiŕ jeiuie. 

řRCVOII 1КЛИОС 
По r. 1911 Niita jit *у|«|.|л. 

lam hl««>| traf ргл!»к1> 
rrinel 4 tahy ** *ё««яй pftilrlM»-
4f, t ikte рг<И«И «<»Val»t»a ha-
»Jr iti..*l JU p» tri j trail, aalt a-
» ktttv n-»rtu «int pra/»k< tle* 
.«r»»ni пи-li Výilwki«*» h«KÎr }«?a 
tr-лт« *) * HakitUkr tMA, v Je« 
]l«it! dknîl v prav '"t t'U.t.' икк 
tri, jp*h-h*»trm % Jac«»l4v«M 
ItMŕ па»«ж|р1 pak ír»w «pra-
tm>4nl ( -krfc» »» Ii 
hm 4i»~ л и» \ »» »«»kr nâm^-
»tt. fcflr jtt arbode JmmMM »et 
Jrdiia lran»«»j. anl a«*»» | 
км* p-- №t!«l» ejl»ri pad at 
Uni -k biisUijr v pr«»\ixtu t*fit»" 
km* оЛрЫтт, nrpivtriuy p« 

b«dr »r fyoiat peaüMnt» 
t> fkà»»-'«, lak f * pé-
H<»ti »tib >ii€%al *tr|«ýr.i kre> 
krm. Jlaak « UL <4a)i al V ní ai»-
plfeia» p« r«H *ltl» tapur 
paaMh. (lekej. 

MW tu lil \l, \m%o-
KOI *tITT 

a ae* «fcrrhny 
. tri Kt* r.'tK 'i!"» k««»l » 

B«fii*l. «v». ÍÍU. «1 b»Hli«a i*-
ny H.iti » »» JIB.Í «t.»»ae»lB» kroj. j 

» l a И- »«»1.-ЛИ, Iwhujr i . aedá, i 
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TiáJa *r»la ter i t* íSechy * « e m t dovoluj* «1 , 
j>f*<llaliti »»na Hb i f ax protektore к 1 **k«?4 («mmmU | | 
«IkaUk »wait* f* »sei »f^tüwai 81«aastl See. 

Oí t* 4alf, iAy *«cbj a l e m * «« »Uly Protei, to-" 
rát«« »»Wik« Mí a, byla tiuurakterlatiek.;* » n * «Pftiml«*S- f 
aíiso etyk«* 2C3 ее !<»},-»i » í * t e e t o * l j : «, ** 
оЪгааекав e eOkolekoa kázeň, Jak «okolek,*eh ergaaiieäaíeÄ 
eiapia, tak; a-seek aokalek. ak p«t«laiaík&-. 

î« î taXer«o»»la ;ют1/*«1«я «<>« WjMtsttaí »lai* 
Kj ô 'ifcáStítsk ojatřiaísk, &áv*l» j ic pekyay, «*k plai t i 1 "í 
Ářc J ií рЙ&аау a kladla ] la aa aríee eechny рочlac* e t i , 
kt«rl *yplí*~ly а /Ср*т<1ьа «tétaobíaaakíba po**ra, etarajíe 
»e o ta, aby mai v aeja.:a5ía г.« ohla doj i t i k ai4ecu,ea 
by ел eokaletiro ^cfelo Trrbaaati aabeaeaäí а г í ^ 1 о e<s 

tak také j ř i wlatíi pífl«§t.t«;iiedlk ceobeiao atyka/aatóse 
tábora a r&eayelk eborü. obo», valaí aroaady lup i j*aaot/ 
liíla рак grzri&olajml t|4«satí*i oké Lalky a iatře-lsi* t ie« 

O ridcaí váiaaati «оку a.hkia*l* Î03 *Seateoa* 
poříUati aábaraí psíaiky a odkáaal* -r, sV j íovíaí 
eokaletra aa půdu v^luSai UUecai'nou. 

Öaty avàaa »tarent/ 4га x*u«r* paat-řvllo м aa-
kolsťro ой paiátka i in« e b*«uŕ v^krady «s en tori tu atát-
aiho preaideata 4ra teil« Kichjr a 4«la *u k áiapoeici 
vlec^ay ят4 »Xly.tut« »i4aaoat ke etátaíara jure «14 antat i 
naopeaaaolo při ifždaUÍ » f í l e i l taati rýrmajm spüaoba» ejpl« 
tpvati. , 

S afaeekysd. ářaúy ,s-.> jstťiw m t»yorsowafa e44$l«ai* 
pana říiakáfto protektora,byli pf«4at«vit*l< aakalatt» * 
obf^oaéo e tyku a poekytli irldy pa&oiov* *3«сгау kái&al 
Inf o.-aaea. Straft tak4 tajn4 etútai ; « 1 Ш И po l i c i i byly 
aa přáaí po4My e .«« я; *pr<.*y, o které i»uala».»okolek4 e 

objekty • jeJaaíáCä i * ťUtíeai /Ulecelčay, стШ§М a k 

yiovárny/ byly oaaotaí i-rofŮJícYíUj řoreaeía тощака i 38» 
Jak»f 1 8<?.Í*JJbu(ái T áatř»4í, íap oh i Jodaotick byly a 
»•jvitf t ía j.aro-u£--i*aí« sukupovoay publika«« t aaiieaki 
pře4*8ty, vyja4ř*ji«í **ti»A k ti aki «уЛаасе.Гад ю př. 
byl г<»к;>ад<гау jro UlMi i lupy »Xü£VXf aaaioaJltt» 



aoeialietioká airony, dála vjřanaCni ldaologioki. l i t e -
ratur« a řada flaaopiaû a knih pro raněná vojíaj <j0 l a -
aaratû « J iná. 

Svou «Xtivni vůlí k úzká spolupráci о aéiwckia 
národen projevilo ookolatTo oaobní ÚCaatí eváho ataroe-
ty dra Vollere vo výboru Svazu pro epolupréoi « Mmol. 
*eho proatředaictvía byla 6bco ve atáláa atyku «о «vazei 
je&ui byle ochotno*** pomocnici při v&ech v^znaín^oh 
akcích.Тек nabídla Svazu lazaretní aaterl&l pro voje»-
з .on no aocnic i , kterou Svaz chtěl avýa nákladea zř íd i -
ti.Supáa byly dány podrobní pokyny pro úzkou apoluiráoi 
a okre ani a i a e í s t n í a i skupinaai Svozu. 

SokolaXi v - a tnik a veěksrí sokolský tlak byl 
epotánně říaon takovým spůrofe<m,Ie necohlo b^ti nikdy 
pochybností o jaanám přizpůsobeni ao aokolatva novy a 
úkolťL' v ráaci fiíía. J eo t a í t i aa to,že kulturní oddě-
len í úřadu říáakáho i rotor tore a&Jtc tuto akuteSnost I 
potvrdit1. 

J e a t l i l a shora uvedená eaaby ÖOS po aaproatéa 
ukásnění veHkeráho aokolskáho Členoťra nebyly v někol i -
ka přípacecxi dostateční ,©chopeny, s ta lo a* tak f ý -
lučnč vinou několika eúlo naukázněných jednotlivců. 
2 yto ojedlnólá případy nelze váal p ř i č í o t i na vrub or -
g a n i s e d . Sokolstvo projevi lo bezvýhradný sjayal pro 
pořádek a kázeň j aer, é t i e , 2« ve věech případech,kdy 
došlo k poruje.ií obSanaká kázně nebo obSaaských po vir,-
npat í , nahradilo pracovníky, kteří se neosvědči l i , pra-
covníky novými. Stal o ae tak v ús třed í , v župách i Jed-
notách. **e jména jeot poukázati na skutečnost, Se mimo- t 
řádná schůze Tiboru COS 1» září 1910. prov dla novou 
volbu ataroaty a raorj^taiaaci předaedaictva. 

Zahraniční atyky a tělocvičnými svazy byly 
Ihned přeru cny dnom zříacní protektorátu Šechy a ko-
r ava .^eat l lSe s počátku onad jeětě v ojedinělých přípa-
. ech doälo к výměně apolaícamkých pozdravů aez i jednota. 
U v o l i tady od počátku války i tyto a tyky ustaly „Mimo-
řádné pozornosti zasluhuje nkutečnoat, la k novdnu 
roku 1941 obdržel atarosta ÍOS jediný pozdrav *o zahra-
n i č í а to od Svazu bulharských Junáků, ÖOS dala výr«* 
přerušení těchto atyků i t í a , la zruš i la ty odbory 



** з 

která s« z a r v a l y styken e« zahraničia a étudiais 
Altai tělesné v ý c a o v y . ÖvS považuje také S vas aloTanaké 
sokolstvo od zřízení Protektorátu aa n e e x i s t u j í c í . 

t německému turnérstvu mílo aokolatvo vždy 
.kladný a přátckkký poměr a vyaí la lo ш jeho podolky své 
o f i c i e l n í zástupce. ľurnéraMho n l s trovet í r . 1959 v 
HilleaheIf ta sc ú č ; s t a l l jako o f i c i e l n í záatupce ÖÖS 
pan Peaiger. 

Г о в ? г s o k o l s t v a к os tat « t a tčlovJchovným organi 
s a c í m * ř r o t e k t o r á t i е е v i d y ř í d i l z á s a d a m i káxaě a l o y -
a l i t y . S á s e d n ě t y l y V j l o u е д у j a k é k o l i v otyky s korpora-
c e m i , j e j i c h ! č i n n o s t byle ahlcdána z á v a i a o u . S o « r a s e s 

skatů Junáků s ikc l e tvo aeepolup сoválo vzhledem к iáaad-
nia rosporůa vc výchovných názorech.Týchov» sokolské mlá-
deže je založena na «ce la j i n ý c h principeca a s i výchove 
skautská.1r t o také ro puäténí svazu J á n á k a se v z á j e r n é h < 

poměru o b o u &* t ř e t í nikterak n tdotklo . 3e strany sokole 
va nebylo aikdy zájmu o s í skáa í mlá4sže * řad j e a á c k ý c h 

a proto Uké namohlo d o j i t i e skuteční nedošlo k šádaéau 
epotuaaíbu vntupu bývalé skautské a láccžs do řad s o k o l -

ských. T sokolské org-inismei nebylo aikdy žádných Janác-
kýcfe oddílů a a i jmčno Junák se v české sokolské orgaai 
sac i nevyskytuje.tohoto náaru užívá jediné t ě l o c v i č n í 

cvax bulharský. 
Závěrea budiž dovoleno sdůrusni t i , 2c s o k o l -

stvo bylo vidy Živlem kásné a pořádku a v t é t o funkci 
dovedlo se p o s t a v i t i vždy ofeitftvé také do s lužeb veřejné 
í á j a u . f tomto smyslu byla. as aě se strany s tá tn í ch 
orgánů vždy pohlí&eao.fcejvýrusa.ji se o r f & n i s a c e s o k o l -

s k á o svědč i lo jako nos i t e lka veřejné káznS a p o ř á d k u 

28» ř í j a a 1910,kdy vo váeobecnéa zsatku dovedla u d r S c -

t i pořádek e ochráni t ! b e z e zbraně pouhou vahou s v é 

autority také majetek německých spoluobčanů p ř e d n e u k á s -

aěnýml e ne o d p o v ě d n ý m i Ž iv ly . S o k o l ů m s e p o d a ř i l o t a b r á 

n i t i jakémukoliv bespráví . U č i n i l i tak s r y s í o h l a a a l é 

p v inaos t i bes ohlodu na nebespečí m f c r á t y p o p u l a r i t y и 

veřejného mínění. 

111 



?láda Proteiterátu á pro to vSeabxiy důvody domní-
v a t ! ее» že privô v Ö03 byla poatUeaa orgaaieaoe, o k te -
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Příloha č. 13 

Projev prezidenta Edvarda Beneše na sletišti 4. července 1938. 

Děkuji vám všem za milý pozdrav a projev oddanosti, 

který jste jménem všeho Sokolstva vyslovili mé osobě a mým prostřednictvím 

celé republice. Jsem Sokolem od svého mládí, sledoval jsem vývoj Sokolstva před 

světovou válkou, v zápasech za samostatnost našeho státu i v republice samé. Vím, 

co sokolství bylo a je našemu národu a naší národní kultuře, vím, co je našemu 

státu a rád tuto jeho velikou mravní, kulturní i fysickou hodnotu právě v dnešní 

chvíli důrazňuji, a le to jen konstatování skutečnosti. President Osvoboditel v roce 

1926 - o osmém sletu - připomněl, jak Tyrš přímo geniálním a uměleckým 

počinem sloučil v sokolství antický ideál krásy a dobra s naším národním 

programem, který žádá synthesu ušlechtilého vlastenectví s čistým lidstvím. Cenil 

v Sokolstvu sílu, mužnost duchovní, mravní a fysickou, která se stejně vyhýbá 

hrubé síle a násilnosti, jak sentimentalitě a slabošství. A s radostí uznával, jak 

Sokolstvo dovede spojovat tyto hodnoty, sílu a mužnost s prvky estetickými, vše si 

podmaňujícími a výchovnými. Obdivoval se umění, schopnostem a pevné vůli 

Sokolstva, organisovat lidové masy v práci za svými cíli kulturními a národními. 

Rád se dnes к tomuto uznání a hodnocení sokolství připojuji. S radostí zjišťuji, 

bratři a sestry, že Sokolstvo zůstalo i dnes ve svobodné vlasti věrno ideálům svých 

zakladatelů. Jubilejní slet, konaný ve dvacátém roce republiky, je nadto dosažení 

další nové cesty ve vývoji Sokolstva a znamená nový vzestup vaší práce. A je to 

nový úspěch státu a národa, když právě v dnešní převratné a neklidné době jste 

ukázali tolik klidu a pořádku a tak ohromný vzmach spontánní, demokratické, 

radostně lidské discipliny a oddanosti demokratickým ideálům našeho státu, 

budovanému na svobodě a mravní vyspělosti občana a člověka, na oddané 

spolupráci se všemi národy ve ,věci míru, vzájemné úcty a všelidského respektu 

jedněch к druhým. V dobách, kdy jsme u nás byli poněkud znepokojeni o klid a 

vývoj republiky, dovedli jste vy strhnout statisíce našich lidí ke klidné a pevné 

práci v důstojné odhodlanosti a nezvratnému klidu, jež každému, kdo není 

126 



předpojat, ukazuje, že náš lid a stát chce především žiti v míru a pokojné 

součinnosti se všemi uvnitř státu, stejně tak jako se všemi sousedy a ostatními 

národy. Tato pevnost, klid a rozvážnost našeho lidu vyvěrá z naší víry, že naše 

pravda, naše přesvědčení a zájmy, jež hájíme, jsou tak obecné, že mohou být 

pravdou pro všechny národy a že nechtějí ubližovat nikomu. Proto také jich 

hájíme, a jsem jist, že uhájíme. A proto setrváme na svém pevném, důstojném 

klidu a střehu i v budoucnosti. Tyršovo sokolství, jehož smysl je pro nás po této 

stránce nadmíru prostý, celému světu prohlašuje: každý národ je jen částí všeho 

lidstva a tudíž jednotkou, která musí být užitečná veškerému lidstvu. Jinak 

nakonec by sama zahynula. V tom smyslu v také chápejte to, co budeme podnikati 

pro spolupráci jednotlivých národností příštích dnech v našem státu. Chceme i s 

nimi lidsky oddanou, klidnou a rozumnou spolupráci, chceme i jim dát doklad své 

úcty к národní a lidské individualitě jejich, chceme i zde uplatnit svou sokolskou a 

demokratickou rovnost a lidství, žádáme ovšem totéž na straně druhé. Nestane se 

nic, co by poškodilo stát, republiku a náš demokratický režim, ale právě 

v jubilejním roce republiky svým opravdovým pokusem o spravedlivou spolupráci 

se všemi občany všech národností dáme světu nový doklad o tom, jak náš stát je 

spravedlivý, pevný, odolný, vyspělý a mírumilovný. Děkuji Sokolstvu za nový 

jeho důkaz správně vykonané práce ve prospěch republiky, děkuji i všem našim 

zahraničním hostům za milou účast. Jejich příjezd v době tak málo klidné činí 

jejich přítomnost tím milejší. Před padesáti lety založili jste Českou obec 

sokolskou. Dnes toto ústředí sdružuje také Sokolstvo na Slovensku a Podkarpatskú 

a zahraniční Čechy a Slováky - naše občany, nesouc již od r. 1920 jméno 

Československé obce sokolské. Přijmi proto, bratře starosto, pro tuto bratrskou 

Československou obec sokolskou navzájem ode mne tento prapor zase jako můj 

dar. 
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