„Nikdo nesmí diktovat,
koho máme milovat“
XI. slet zahájilo 18. června 1948 cvičení sokolského žactva, které dalo spontánním
voláním „ať žije prezident Beneš“ najevo své přesvědčení. Přestože slet provázela
nepřízeň počasí, byly jednotlivé skladby přijímány s obrovským nadšením a některé
byly opakovány. Na Strahově cvičilo přes půl milionu cvičenců (nejen ze Sokola), mezi
nimi hosté z mnoha zemí, včetně cvičenců z tehdejšího Sovětského svazu. V hledišti se
vystřídaly skoro dva miliony diváků. Cvičenci provolávali jména Edvarda Beneše
a T. G. Masaryka a ostentativně ignorovali Klementa Gottwalda. Celá akce byla pod
kontrolou komunistických bezpečnostních sil, které již v průběhu sletu zatkly na dvě
stovky nejaktivnějších sokolů. Velká obava panovala z průběhu slavnostního průvodu
Prahou. Sokolská komise Ústředního akčního výboru oznámila, že pro hlasatele
rozhlasových zařízení a krajské sekretariáty zajistí delegaci 100 lidí k tribuně pro
provolávání hesel. Tato snaha se ukázala jako marná. Sokolové v průvodu jednoznačně
demonstrovali svůj odpor proti nastupující diktatuře. Provolávaná hesla glosovala
nepřítomnost manželů Benešových na sletu, zdůrazňovala oddanost sokolů odkazu
Masaryka a Beneše atd. Svůj vztah ke komunistům dávali sokolové najevo bez
zbytečných hrubostí, ale zcela jasně: „Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovat“.
Kolem tribuny s představiteli státu a KSČ prošli sokolové mlčky s odvrácenými hlavami.
1. Pouhých 11 dní po oficiálním oznámení abdikace prezidenta Beneše přinesla hesla,
vyvolávaná při cvičení žactva, první náznak směřování celého sletu
2. Reakce Klementa Gottwalda na provolávání slávy Edvardu Benešovi byla z jeho
tváře jasně čitelná
3. Do posledního místa zaplněný stadion sledoval tisíce nadšených cvičenců a cvičenek
4. Sletový průvod se stal největší poúnorovou demonstrací, která zpochybnila tvrzení
komunistické propagandy, že nástup totality je vítězstvím všeho lidu
5. Nový náčelník Československé obce sokolské, komunista Evžen Penniger
6. S protirežimními projevy sokolů bizardně kontrastovalo sletové vystoupení
Revolučního odborového hnutí

“No one shall tell us who to
love”
Slet XI started on 18 June 1948, with a performance by Sokol pupils who expressed
their stance with spontaneous calls: “long live President Beneš”. Despite the bad
weather, pieces were received with great enthusiasm and some encored. Over half a
million athletes (not only Sokol members) performed at Strahov – many international
guests too, including athletes from the Soviet Union. Almost two million people
came to the festival. The athletes raised a cheer to Edvard Beneš and T. G. Masaryk,
and ignored Klement Gottwald. The whole event was under the control of communist
security forces, which arrested two hundred of the most active Sokol members during
the festival. There was a great worry concerning the procession through Prague. The
Sokol committee of the Central Action Committee announced that it would provide
100 people who would cheer communist slogans from the platform for radio reporters
and regional secretariats. That effort was futile. Sokol members in the procession
positively demonstrated their protests against the dictatorship. The chants commented
on the absence of the Beneš family at the Slet, emphasised the loyalty of the Sokol
Movement to the legacy of T. G. Masaryk and Beneš, and so on. Sokol members
expressed their opposition to communists without vulgarity, but very clearly: “No one
shall tell us who to love”. Sokol members walked in silence and heads turned away
past the platform with state representatives and the Communist Party.
1. Only 11 days after the official abdication of President Beneš, the chants cheered
during the pupils’ performance showed the direction of the entire festival
2. The reaction of Klement Gottwald to the cheers of Edvard Beneš was clearly visible
3. A full stadium saw thousands of enthusiastic athletes
4. The Slet procession became the largest post-February demonstration, which questioned
the communist propaganda that stated totality was the victory of our people
5. Evžen Penniger, the new Chief of the Czechoslovak Sokol Society and a communist
6. The anti-regime demonstration of the Sokol Movement strikingly contrasted with
the Slet performance by the Revolutionary Union Movement
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