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První slet 1882
V dubnu 1882 se starostovi Sokola Pražského podařilo pronajmout cvičiště 
měšťanského ostrostřeleckého sboru na Střeleckém ostrově, na kterém mohlo 
vystoupit až sedm set cvičenců a jejich vystoupení mohlo z tribun sledovat 2 500 
diváků. Při příležitosti dvacetiletého jubilea sokolské organizace do Prahy zavítali  
i představitelé zahraničních sokolských jednot. Jednoty vznikaly téměř všude, kde 
žila česká menšina. Pro zachování české národní identity měly velký význam.  
Za všechny zmiňme alespoň dva spolky s nejpočetnější členskou základnou, tj. Sokol 
v USA a ve Vídni. Od pátku 16. června 1882 vítali pražští sokolové své bratry 
z Čech, Moravy, Lublaně, Záhřebu, Vídně a USA a druhý den po zhlédnutí dramatu 
Žižkova smrt v Novém českém divadle s nimi poseděli v Měšťanské besedě. V neděli 
odpoledne prošel Prahou sokolský průvod a na Střeleckém ostrově pod Tyršovým 
vedením nastoupilo 696 cvičenců k prostným a 40 družstev k ukázkovým cvičením 
na nářadí. Den po slavnosti, která vešla do dějin jako první sokolský slet, pronesl 
Miroslav Tyrš v Měšťanské besedě k sokolům tato slova: „Bratří, též my sešli jsme se 
poprvé k Olympijím svým, abychom svědectví o tom vydali, jak také my sílu a odvahu 
mužnou pěstujeme…“

1.  První slet na Střeleckém ostrově 18. června 1882
2.  Zábavní sletový výbor z roku 1882. V popředí vpravo sedí Josef Scheiner
3.  Plán cvičiště na Střeleckém ostrově z roku 1882
4.  Starosta Sokola pražského v roce 1882, Dr. Tomáš Černý
5.  První starosta České obce sokolské, Dr. Jan Podlipný
6.  Vstupenka na slet v roce 1882
7.  Jízdenka pro účastníky sletu v roce 1882

First Slet 1882
In April 1882, the Mayor of the Prague Sokol managed to rent the training grounds 
of the city shooting staff at Střelecký ostrov, where up to seven hundred athletes 
could perform and be watched by 2,500 spectators from the platform. On the 
occasion of the 20th anniversary of the Sokol organisation, representatives of 
the international Sokol unions came to Prague. The unions were founded almost 
everywhere with a Czech minority. It was very important for the preservation of the 
Czech national identity. The two largest international Sokol unions were in the U.S. 
and in Vienna. On Friday, 16 June 1882, the Prague Sokol members welcomed their 
brothers from Bohemia, Moravia, Ljubljana, Zagreb, Vienna and the U.S., and they all 
met at the Měšťanská beseda on the following day, after watching the drama called 
Žižka’s Death in the New Czech Theatre. On Sunday afternoon, there was a Sokol 
procession through Prague, and then 696 gymnasts formed up for floor exercises at 
Střelecký ostrov, and 40 teams for performance with equipment under Tyrš’s lead. 
The day after the festival that entered history as the first Sokol slet, Miroslav Tyrš 
said the following words to his brothers: “Brothers, we have met for our first Olympic 
games so that we could show evidence of our strength and courage that we have been 
cultivating...”

1.  First slet at Střelecký ostrov on 18 June 1882
2.  Entertainment festival committee of 1882. Josef Scheiner is sitting at the front
3.  Plan of the training grounds at Střelecký ostrov from 1882
4.  Mayor of the Prague Sokol in 1882, Dr. Tomáš Černý
5.  First Mayor of the Czech Sokol Society, Dr. Jan Podlipný
6.  Admission ticket to the festival in 1882
7.  Passenger ticket to the festival in 1882
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