
X. všesokolský slet 
V atmosféře plné nejistoty, strachu o osud republiky i odhodlání ji bránit vrcholily 
přípravy X. všesokolského sletu. Přímí účastníci, ať již z řad cvičenců či diváků, na 
něj dodnes vzpomínají jako na jeden z nejsilnějších životních zážitků. Slet se stal 
pro všechny symbolem připravenosti k obraně vlasti. Předsletová cvičení ukončil na 
přelomu června a července slet dorostu, který francouzský spisovatel Jules Romains 
označil za „bohoslužbu svobody“. Před sletem neslo 42 000 běžců tzv. rozestavným 
během (štafetou) sletový oheň do všech žup a jednot s cílem v deseti místech 
pohraničí. Smyslem běhu bylo přinést poselství o sletu až na hranice státu. Do příprav 
běhu zasáhl osud, jakoby chtěl naznačit truchlivé události příštích měsíců. 21. září 
1937, kdy měl být běh v Praze odstartován, procházel po jeho trase smuteční průvod 
loučící se s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem. Vlastní slet, jehož 
program zhlédlo téměř dva a půl milionu diváků, a jehož průvod trval více než  
4 hodiny, se stal obrovskou demonstrací odhodlání celého národa bránit se nacistické 
agresi. Průvodu se účastnilo 73 000 sokolů a sokolek (ve 4 průvodech dohromady více 
než 200 000). Na vlastním sletu se podílelo téměř 350 000 cvičenců a cvičenek.  
Na Strahově byly poprvé použity reproduktory umístěné pod plochou stadionu  
a prezident Edvard Beneš při příležitosti sletu předal Československé obci sokolské 
nový prapor. 

1.		Cvičení	žen	na	X.	všesokolském	sletu
2.		Slet	doprovázela	řada	soutěží
3.		Do	paměti	diváků	se	vryla	i	monumentální	slavnostní	sletová	scéna	„Budovat	
	 	a	bránit“
4.		Pražský	primátor	a	člen	Sokola	Petr	Zenkl	na	X.	všesokolském	sletu
5.		„Budoucna	jsme	vlasti	stráž“…
6.		Skladba	„Sokolská	brannost“

Sokol Slet X
The preparations for Slet X culminated in an atmosphere of insecurity, fear for the 
fate of the Republic, as well as a determination to defend it. The participants, 
whether athletes or spectators, still recall it as one of their strongest experiences. 
The slet became a symbol of the readiness to protect the homeland. The pre-slet 
performances ended with a youth slet at the end of June that Jules Romains, a 
French author, described as a “worship of freedom”. Before the slet, 42,000 runners 
carried the slet torch in a relay to all the counties and unions with ten destinations 
at the frontier. The slet itself, watched by almost two and a half million people and 
with a procession over 4 hours, became a great demonstration of the determination 
of the entire nation to defend the country against Nazi aggression. 73,000 Sokol 
members participated in the procession (more than 200,000 in four processions). 
Almost 350,000 athletes participated in the slet. For the first time, speakers located 
under the stadium area were used at Strahov. President Edvard Beneš handed the 
Sokol banner over to the Czechoslovak Sokol Society.

1.		Performance	of	women	at	Slet	X
2.		The	slet	had	many	competitions
3.		The	monumental	solemn	slet	scene	“To	Build	and	Defend”	was	a	memorable	event
4.		Petr	Zenkl,	the	Prague	Mayor	and	Sokol	member,	at	Sokol	Slet	X
5.		We	are	the	guard	of	the	future	of	our	country...
6.		“Sokol	Defence”	assembly
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