Přípravy XI. všesokolského
sletu 1948
Slet v roce 1948 byl vůbec největším v celé historii Sokola. Stal se obrovským
vyjádřením podpory demokracii a prezidentu Benešovi. Současně sokolové
demonstrovali nesouhlas s nastupující komunistickou diktaturou. Plánování sletu
začalo v obtížných podmínkách krátce po válce, kdy bylo nutné obnovit sokolskou
organizaci a nahradit válečné ztráty. Sletové akce byly rozloženy do tří let
(1946–1948). Na slet se hlásilo tolik cvičenců, že z kapacitních důvodů nebylo
možné, aby vystoupili všichni. Během roku 1947 tak již v mnoha župách probíhaly
okrskové, župní nebo krajské slety a tzv. předsletové slavnosti škol, na kterých byli
podle přísných pravidel vybírání cvičenci, kteří měli vystoupit na Strahově. V únoru
1948 proběhly zimní sletové hry členstva ve Vysokých Tatrách a dorostu v Rokytnici
nad Jizerou. Po únorovém komunistickém puči mnoho cvičenců odmítalo zúčastnit se
dalších akcí a panovaly obavy, zda slet bude ještě vůbec sokolský. Mnohé zahraniční
župy (zvláště americké) vyslovily nesouhlas s vývojem v Sokole po únoru 1948
a své zástupce na slet nevyslaly. Komunisté neponechali nic náhodě a okamžitě po
únoru začali ustavovat tzv. akční výbory, jejichž prostřednictvím měla být provedena
„očista od reakčních živlů“. Nechyběl mezi nimi ani akční výbor Československé obce
sokolské v čele s Františkem Bláhou, který 29. února vyzval k zakládání akčních
výborů v župách a jednotách.
1. Plakát zimních sletových her
2. Pokyny k ustanovení akčních výborů mimo jiné říkaly, že jsou odpovědny za to,
že na vedoucích místech v tělovýchově budou jen osoby mající kladný poměr
k lidově demokratickému zřízení
3. Již v říjnu 1947 předcházel sletu tradiční rozestavný (štafetový) běh
4. Jásavé barvy předsletových plakátů ostře kontrastovaly s beznadějí spojenou
s nástupem komunistické diktatury
5. Spoluautor „Přísahy republice“, Jan Seehák, připravil pro XI. slet skladbu mužů
„Věrni zůstaneme“

Preparations for Slet XI of 1948
The 1948 Slet was the largest festival in the history of Sokol. It became an enormous
expression of support for democracy and President Beneš. Sokols also demonstrated
their disapproval of the incoming communist dictatorship. They started planning the
Slet under difficult conditions, shortly after the war, when it was necessary to renew
the Sokol organisation and replace war losses. Slet events were spread over three years
(1946–1948). There were so many athletes registered that due to insufficient capacity
it was not possible for all to perform. During 1947, district, county and regional slet
festivals and pre-slet school festivals were held where athletes for the Strahov slet
were strictly selected. In February 1948, the winter Slet games for members in the
Vysoké Tatry and for youth in Rokytnice nad Jizerou were held. After the communist
coup d’état in February, many athletes refused to participate in other events, and
people worried that Slet XI would no longer be a Sokol festival. Many counties (namely
the U.S.) expressed their disapproval with the development of the Sokol Movement
after February 1948, and consequently did not send representatives to the festival. The
communists did not want to take risks so they started to establish action committees
immediately after February, the task of which was a “cleanup of reactionary elements”.
Those committees also included the action committee of the Czechoslovak Sokol
Society led by František Bláha, who called for the establishment of action committees
in counties and unions on 29 February.
1. Poster for the winter Slet games
2. Instructions for the establishment of action committees also stated that
the committees were responsible for securing that only people with a positive
democratic approach would hold leading positions
3. In October 1947, the traditional relay race preceded the Slet
4. The colourful pre-slet posters sharply contrasted with the despair caused
by the accession of the communist dictatorship
5. Jan Seehák, a co-author of the “Oath to the Republic”, prepared a piece for
the men for Slet XI – “We Shall Remain Loyal”
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