
Sokol v době ohrožení 
republiky
Po nástupu nacistů k moci v sousedním Německu v roce 1933 se situace Československa 
rok od roku zhoršovala. Boj o existenci samostatného státu vrcholil v roce 1938. 22. září 
byla jmenována úřednická vláda obrany republiky pod vedením generála Jana Syrového. 
Jejím členem se stal jako ministr bez portfeje i starosta Československé obce sokolské 
František Bukovský. Sokolové se spolu s dalšími českými spolky obrátili provoláním na 
prezidenta Edvarda Beneše: „Muž,	jenž	mluví	dnes	jménem	velkého	sousedního	národa,	
nám	pohrozil,	že	nás	přepadne,	nepřistoupíme-li	ihned	na	jeho	podmínky,	jaké	se	vkládají	
na	hlavu	poraženým.	Kdybychom	jim	vyhověli,	vyřkli	bychom	sami	nad	sebou	ortel	
smrti,	mravní	a	nakonec	i	hmotné.	Víme,	pane	presidente,	co	v	této	chvíli	znamená	naše	
nedávné	slovo…	Dovedeme	rozeznat,	kdy	je	třeba	jednat	a	kdy	bojovat.	Bude-li	zapotřebí	
bojovat,	dovedeme	to…	Nebojte	se	o	budoucnost	vlasti.“ O osudu vlasti ale rozhodli 
představitelé velmocí. Stupňující se požadavky Německa vedly k vyhlášení mobilizace 
československé armády. Krátce poté nastal jeden z nejtragičtějších okamžiků našich 
dějin. Dne 29. září se v Mnichově setkali nejvyšší představitelé Německa, Itálie, Velké 
Británie a Francie. K boji odhodlaná a dobře připravená československá armáda byla na 
základě osudné mnichovské dohody přinucena kapitulovat a bez boje vydat pohraniční 
oblasti státu nepříteli. 

1.		Symbolem	postoje	členů	Sokola	k	ohrožení	republiky	se	stalo	cvičení	mužů	
	 	na	X.	všesokolském	sletu	v	roce	1938
2.		Součástí	sletu	byla	i	mnohokrát	opakovaná	slavnostní	scéna	„Budovat	a	bránit“
3.		V	době	jmenování	úřednické	vlády	byly	z	letadel	shazovány	letáky,	podepsané	
	 	členem	Sokola	generálem	Syrovým,	vyzývající	k	zachování	klidu	
4.		Sokolské	prapory	ještě	hrdě	vlály	
5.		Náčelnictvo	mužů	v	roce	1938
6.		Mezi	skalní	zastánce	zachování	demokracie	patřila	náčelnice	Marie	Provazníková

Sokol at the Time of the 
Threat to the Republic
When the Nazis took power in neighbouring Germany in 1933, the situation in 
Czechoslovakia worsened year by year. The fight for the existence of an independent 
state culminated in 1938. On 22 September, a government of officials for the Republic 
defence was appointed under the command of General Jan Syrový. František Bukovský, 
the Mayor of the Czechoslovak Sokol Society also became its member as a minister 
without portfolio. The Sokol unions together with other Czech associations turned 
to President Edvard Beneš with the proclamation: “The	man	who	speaks	in	the	name	
of	the	great	neighbouring	nation,	has	threatened	that	he	will	attack	us	if	we	do	not	
accept	his	conditions	immediately,	conditions	that	are	put	on	the	heads	of	the	defeated.	
If	we	meet	those	conditions,	we	would	be	declaring	a	death	sentence	over	ourselves,	
morally	and	eventually	materially.	We	know	Mr.	President	what	your	words	spoken	
recently	mean...	We	can	recognise	when	it	is	necessary	to	act	and	when	to	fight.	If	
needed,	we	will	fight,	we	know	how...	Do	not	worry	about	the	future	of	your	country.” 
However, the representatives of the powers decided to take the future of our country 
into their own hands. The growing requirements of Germany led to the mobilisation of 
the Czechoslovak Army. Soon afterwards, one of the most tragic events in our history 
occurred. On 29 September, the top representatives of Germany, Italy, Great Britain and 
France met in Munich. The Czechoslovak Army, well-prepared and determined to fight, 
was forced to capitulate and surrender the borderlands to the enemy on the basis of the 
fatal Munich Agreement.

1.		The	performance	of	men	at	Slet	X	in	1938	became	a	symbol	of	the	attitude	of	
	 	the	Sokol	members	to	the	threat	facing	the	Republic
2.		The	slet	also	included	the	solemn	scene	“To	Build	and	Defend”	that	was	repeated	
	 	several	times
3.		At	the	time	of	the	appointment	of	the	government	of	officials,	leaflets	signed	by	
	 	General	Syrový,	a	member	of	Sokol,	asking	people	to	remain	calm	were	dropped	from	planes
4.		Sokol	banners	were	still	proudly	flying
5.		The	staff	of	men	in	1938
6.		Marie	Provazníková,	the	Chief,	was	one	of	the	advocates	for	democracy
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