Sokol v únoru 1948
V únoru 1948 vedení Československé obce sokolské odmítlo vytváření akčních
výborů. Na vyhrocenou politickou situaci ale zareagovalo až v okamžiku, kdy byl
mocenský boj už prakticky rozhodnut. Dopoledne 25. února 1948 se v Tyršově domě
sešlo za vedení starosty Antonína Hřebíka mimořádné předsednictvo, které schválilo
poselství prezidentu Benešovi, ve kterém ho sokolstvo ujišťovalo svou oddaností
a věrností. V této době uvnitř organizace vrcholily spory o to, zda má Sokol zůstat
nadstranický nebo se má aktivně zapojit do politického dění. Po komunistickém
převratu došlo přeci jen k vytvoření akčních výborů a ke jmenování nového vedení,
ze kterého byli odstraněni odpůrci KSČ. Staronovým starostou se stal Josef Truhlář.
Na konci února nový režim vyhlásil vznik „obrozené“ Jednotné tělovýchovné
organizace Sokol. Její činnost však řídil komunistický Státní úřad pro tělesnou
výchovu a  sport. V atmosféře vrcholících příprav na XI. všesokolský slet přicházela
pro demokraticky smýšlející sokoly rána za ranou. 10. března 1948 byl nalezen
ministr zahraničních věcí a člen Sokola Jan Masaryk mrtev pod oknem koupelny
svého bytu. O tom, že byl zavražděn komunisty, dnes pochybuje stále menší část
odborné i laické veřejnosti.
7. června 1948 abdikoval prezident Edvard Beneš a jeho nástupcem se stal Klement
Gottwald.
1. Zasedání výboru Československé obce sokolské v Tyršově domě v prosinci 1947
2. 25. 1. 1948 shlédli členové vlády v Tyršově domě ukázky z připravovaných skladeb
XI. sletu  
3. Smrt Jana Masaryka byla těžkou ranou pro veškeré demokraticky smýšlející
obyvatelstvo
4. Sokolové stáli čestnou stráž u rakve Jana Masaryka
5. Tváří připravovaného sletu se na jedné z podob plakátu stal nacisty zavražděný
František Pecháček
6. Staronový starosta Československé obce sokolské Josef Truhlář

Sokol in February 1948
In February 1948, the Czechoslovak Sokol Society leadership refused to establish
action committees. However, it responded to the escalating political situation only
when the fight for power had been virtually decided. On the morning of 25 February
1948, an emergency presidium led by Mayor Antonín Hřebík met at Tyrš’s House and
approved the message for President Beneš in which the Sokol Movement affirmed its
allegiance and loyalty. At that time, disputes within the organisation concerning
whether to remain non-party oriented or to get actively involved in political events
culminated. After the communist coup d’état, action committees were created and
a new management was appointed to exclude Communist Party opponents. Josef
Truhlář was re-elected Mayor. At the end of February, the new regime declared the
establishment of a “revived” United Sokol Sports Organisation. However, its activity
was controlled by the communist State Department for Physical Education and
Sports. In the atmosphere of the preparations for Slet XI, democratic Sokol members
had to face escalating adversities. On 10 March 1948, Jan Masaryk, Minister of
Foreign Affairs and a Sokol member, was found dead below the bathroom window
of his flat. Increasing numbers of people today, both from the professional and lay
public, believe that he was killed by the communists.
On 7 June 1948, President Edvard Beneš abdicated and Klement Gottwald took
office.
1. Meeting of the Czechoslovak Sokol Society committee at Tyrš’s House in
December 1947
2. On 25 January 1948, government members watched pieces prepared for Slet XI
at Tyrš’s House
3. The death of Jan Masaryk was a grave wound for all democratically-oriented citizens
4. Sokol members took the guard of honour by Jan Masaryk’s coffin
5. František Pecháček, killed by the Nazis, became the face of the Slet in one
of the posters
6. Josef Truhlář, the re-elected Mayor of the Czechoslovak Sokol Society
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