Obnova Československé
obce sokolské
V období Pražského jara 1968 se pokusili bývalí přední činovníci Československé
obce sokolské o obnovu Sokola. Na jejich výzvy se 5. května 1968 sešly v Praze
v sále na Žofíně stovky bývalých sokolů a založily přípravný výbor pro obnovu
sokolské organizace. Po srpnové invazi a během následné normalizace však byly
veškeré snahy o obnovu samostatného Sokola marné. O 20 let později se blížil pád
východoevropských totalitních režimů. V průběhu roku 1989 se scházeli bývalí
představitelé obce sokolské a dokonce se nacvičovalo na slet zahraničního sokolstva
v Paříži. Bezprostředně po 17. listopadu 1989 začali sokolové usilovat o obnovu
své organizace. V lednu 1990 se na pražském Výstavišti na ustavujícím sjezdu
Československé obce sokolské sešlo na 3 000 sokolů. Spontánně se začaly obnovovat
sokolské jednoty a záhy i župy. Kromě obnovy struktury a restitucí zabaveného
majetku, se začaly zraky všech představitelů Sokola upírat k toužebně očekávanému
návratu na strahovský stadion. XII. všesokolský slet se měl uskutečnit po 46leté
přestávce v létě 1994. Slet se měl stát pro všechny důkazem, že Sokol opět žije
a navazuje na hodnoty a tradice nejslavnější české tělovýchovné organizace.
1. Ve dnech, kdy se v roce 1968 sokolové pokoušeli obnovit zašlou slávu své
organizace, se přišli poklonit do Resslovy ulice památce československých
parašutistů a jejich spolupracovníků z řad sokolského odboje
2. Zápis z ustavující schůze přípravného výboru Českého tělocvičného svazu Sokol,
konané 10. 7. 1968 v Obecním domě v Praze
3. První veřejné shromáždění pražského sokolstva navštívilo 16. 12. 1989 v Městské
knihovně 450 zájemců
4. Ustavující sjezd Československé obce sokolské 7. 1. 1990
5. V červenci 1990 se v Tyršově domě představily nové sokolské kroje
6. Sokolské prapory opět po dlouhých 40ti letech svobodně vlály. Na snímku jsou
oslavy 130 let plzeňského Sokola v roce 1993

Revival of the Czechoslovak
Sokol Society
At the time of the 1968 Prague Spring, former officials of the Czechoslovak Sokol
Society attempted to revive Sokol. Hundreds of former Sokol members met in Prague
on 5 May 1968 to establish a preparatory committee with this aim. However, all
efforts were futile after the August invasion and the subsequent normalisation.
Twenty years later, the fall of Eastern European totalitarian regimes was near.
During 1989, former representatives of the Sokol Society started to meet and they
even prepared for the festival of international Sokols in Paris. Immediately after 17
November 1989, Sokols started to work on their organisation’s revival. In January
1990, 3,000 Sokol members met at the constitutive meeting of the Czechoslovak
Sokol Society in Prague. Sokol unions and soon also counties were re-established
spontaneously. In addition to the revival of the structure of the Sokol Society
and the restitution of confiscated property, Sokol representatives focused on the
anticipated return of the Sokol festival to Strahov Stadium. Sokol Slet XII was to
take place in the summer of 1994 after a 46-year-long break. The Slet was to show
everybody that Sokol lived on, following the values and traditions of the most
famous Czech sports organisation.
1 When Sokol tried to revive the faded glory of their organisation, they came to
respect the memory of the Czechoslovak parachutists and their Sokol collaborators
in Resslova Street
2. The minutes of the constitutive meeting of the Czech Sokol Sports Association
preparatory committee held in Obecní dům in Prague on 10 July 1968
3. 450 people came to the first public meeting of the Prague Sokol at the City Library
on 16 December 1989
4. The constitutive meeting of the Czechoslovak Sokol Society on 7 January 1990
5. New Sokol uniforms were introduced at Tyrš’s House in July 1990
6. Sokol banners flew freely again after 40 years. The photo shows the 130-year
celebration of  Plzeň Sokol in 1993.
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