Od osvobození k únoru 1948
Po skončení 2. světové války byla sokolská organizace těžce oslabena. Mnoho
vedoucích pracovníků zahynulo, přesto došlo krátce po osvobození ke spontánní
obnově činnosti. Již 5. května 1945 se v Praze sešli zástupci tělovýchovných
a sportovních organizací a Junáka, kteří vydali provolání, požadující vytvoření
jednotné tělovýchovné organizace. Vznikl Ústřední národní tělovýchovný výbor.
Do jeho čela byl zvolen Antonín Hřebík, který se krátce před tím vrátil z Osvětimi,
kde byl vězněn za svou účast v sokolském odboji. Ukázalo se ale, že sladit požadavky
všech tělovýchovných organizací bude velice obtížné, navíc se komunisté snažili
získat sjednocením tělovýchovy v Sokole vliv. Po několika měsících marných
vyjednávání tak došlo 1. ledna 1946 k zahájení samostatné činnosti Československé
obce sokolské. Nakonec byl v listopadu 1946 vytvořen Československý tělovýchovný
svaz, který byl v podstatě pouze formálním sdružením většiny tělovýchovných
organizací při zachování jejich samostatnosti. Za vedoucího byl opět zvolen Antonín
Hřebík. Sokol byl chápán jako organizace, tvořící pevnou oporu demokracie, a jako
protiváha sílící komunistické moci. Po válce prudce vzrostl počet jeho členů.
Na konci roku 1947 působilo v 52 župách 3 686 jednot a poboček s více než
milionem členů. Sokolové spravovali 1 294 sokoloven a 2 200 vlastních hřišť,
měli vlastní nakladatelství a vydávali 7 časopisů.
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Prezident Edvard Beneš přijal 28. 9. 1945 vedení Československé obce sokolské
Starostou Sokola byl zvolen Antonín Hřebík, kterého čekal těžký boj o zachování
sokolských ideálů
3.
Do pozice náčelnice se po 2. světové válce vrátila Marie Provazníková
4.- 5. Sokolové na Pražském hradě 28. 9. 1945
6.
Ustavující valná hromada Československého tělovýchovného svazu proběhla
v listopadu 1946 v Praze ve Slovanském domě
7.
Prezident Edvard Beneš s manželkou Hanou přihlíželi 29. 5. 1947 veřejnému
cvičení Sokola Praha III

From Liberation to February 1948
After the end of WWII, the Sokol organisation was heavily weakened. Many leading
workers had died, but the activity of the movement was spontaneously renewed
shortly after the liberation. On 5 May 1945, the representatives of the gymnastic
and sports organisations and Junák met in Prague, and published a proclamation
demanding the creation of a uniform sports organisation. The Central National
Sports Committee was established and Antonín Hřebík, who had just returned from
Auschwitz where he was imprisoned for his participation in the Sokol resistance
movement, was appointed chairman. However, it was soon obvious that it would
be very difficult to harmonise the requirements of all sports organisations and
the communists, moreover, tried to gain influence in Sokol by unifying physical
education and thus, after several months of futile negotiations, the Czechoslovak
Sokol Society launched its independent activity on 1 January 1946. Eventually,
the Czechoslovak Sports Association was established in November 1946, which
was basically a formal association of the majority of sports organisations that
maintained their independence. Antonín Hřebík was appointed the leader again.
Sokol was perceived as an organisation representing the strong support of
democracy and as a counterbalance to growing communist power. Its member
numbers rose sharply after the war. At the end of 1947, there were 52 counties with
3,686 units and branches with more than a million members. The Sokols managed
1,294 gymnasiums and 2,200 own playgrounds; they had their own publishing house
and published seven magazines.
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President Edvard Beneš received the management of the Czechoslovak Sokol
Society on 28 September 1945
2.
Antonín Hřebík was elected the Mayor of Sokol; he faced a difficult fight for
the preservation of Sokol ideals
3.
Marie Provazníková returned as Chief after WWII
4.- 5. Sokol members at Prague Castle on 28 September 1945
6.
The foundation meeting of the Czechoslovak Sports Association at Slovanský
dům in Prague in November 1946
7.
President Edvard Beneš and his wife, Hana, watched the public training of Sokol
Prague III on 29 May 1947
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