
Obnova tradice sokolských 
sletů
„Po čtyřiceti šesti letech jsme se vrátili na stadion, který se stal symbolem. Po čtyřiceti 
šesti letech násilného umlčení Sokol znovu vstoupil na písečnou pláň strahovského 
stadionu, aby ukázal trochu užaslému národu, že je znovu zde, že chce a bude 
žít … procházíme Branou borců, zpíváme, usmíváme se a pláčeme – právě jsme 
ukončili první etapu obnovení Sokola.“ Těmito slovy popsala náčelnice České obce 
sokolské Jarina Žitná své pocity z XII. všesokolského sletu v roce 1994, na němž 
vystoupilo 23 000 cvičenců. Jedním z vrcholů sletu se stal průvod Prahou za účasti 
21 000 sokolů. V roce 2000 se XIII. všesokolský slet přestěhoval na stadion Evžena 
Rošického na dohled od strahovského tradičního sletového stadionu. zúčastnilo se 
ho 25 000 cvičenců. Přes XIV. slet v roce 2006 dospěla Česká obec sokolská v roce 
2012 k XV. sletu pořádanému v roce, kdy si připomínáme 150. výročí vzniku Sokola  
a 130. výročí prvního sletu z roku 1882.  

1.   XII. všesokolský slet znamenal v roce 1996 slavný návrat na strahovský stadion
2.   Ženy cvičící s kužely se na strahovském stadionu objevovaly pravidelně již od 20. let
3.   Největší potlesk sklidila v roce 1996 Věrná garda
4.   Nové slavnostní kroje před sletem navrhla Jarmila Šikolová
5.- 6. XIII. všesokolský slet se v roce 2000 přestěhoval na stadion Evžena Rošického
7.   XIV. všesokolským sletem se Česká obec sokolská v roce 2006 prezentovala jako 
   mladá organizace, jejíž většinu členské základny představují cvičenci do 26 let, 
   která ale současně vychází z hodnot svých zakladatelů

Revival of the Sokol Slet 
Tradition
“After forty-six years, we return to the stadium that became a symbol. After forty-six 
years of forced silence, Sokol steps on the sandy plain of Strahov Stadium to show 
an astonished nation that it is here, that it wants to and will live... we are walking 
through the Gate of Champions, we are singing, we are smiling and we are crying – 
we have just completed the first stage of the Sokol revival.” This is how Chief Jarina 
Žitná described her feelings about Sokol Slet XII in 1994 where 23,000 athletes 
performed. The procession of 21,000 Sokol members through Prague was one of the 
highlights of the festival. In 2000, Sokol Slet XIII moved to Evžen Rošický’s Stadium 
near the traditional Strahov Stadium. 25,000 athletes participated. Slet XIV was held 
in 2006. This year, the Czech Sokol Society is organising Slet XV to commemorate 
the 150th anniversary of Sokol’s foundation, and the 130th anniversary of the first 
Slet in 1882.

1.   Slet XII in 1996 was a triumphant return to Strahov Stadium
2.   Club gymnasts have regularly performed at Strahov Stadium since the 1920s
3.   The Loyal Guard received the largest ovations in 1996
4.   Jarmila Šikolová designed the new ceremonial uniforms
5.- 6. Slet XIII in 2000 was moved to Evžen Rošický’s Stadium
7.   The Czech Sokol Society presented itself as a young organisation at Slet XIV 
   in 2006, whose members are mostly of up to 26 years old, but which is also 
   based  on its founders’ values 
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