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Osnova: -ÚVOD:   1) Nálada a situace po vytvoření vlastního státu 

              - STAŤ:    2) Ztráta euforie 

                               3) Tělovýchovná jednota Sokol 

                               4) Strach z války a zbrojení 

              -ZÁVĚR: 5) Já a Sokol 

 

               Když vnikl 28.10.2018 samostatný Československý stát, tak obyvatelstvo zářilo 

euforií, jelikož začala nová etapa českých dějin. Na založení nového státu měli 

hlavní podíl Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. 

Nebyla to náhoda, že se o toto zasloužili právě tito tři muži, protože každý měl 

v sobě něco, co státu pomohlo. Masaryk přinesl moudrost a odvahu, Štefánik 

bojovného ducha a Beneš diplomatické jednání. 

               Jak běžel rok za rokem, počáteční euforie upadala do znepokojivé nálady. 

Ekonomika a průmysl vzkvétal, ale pořád tu bylo něco, co bylo trnem v oku 

československého obyvatelstva. Například spory kvůli historickým hranicím nebo 

problém se začleněním národních menšin, což byl jeden z citlivých problémů  pro 

nově vzniklé Československo, dále hledání vlastní historické tradice a hodnot. 

Důležitou podmínkou členství v Sokolu byla  mravní bezúhonnost a z dnešního 

pohledu lehce kontroverzní požadavek na příslušnost k určitému etniku, tedy  

příslušnost k československé či jiné slovanské národnosti, což například 

německému obyvatelstvu členství znemožňovalo. 

               Československé obyvatelstvo potřebovalo nějaký nový impuls. A jak každý ví,  

proti smutku a špatné náladě pomáhá aktivní pohyb. A to už je blízko k rozšíření 

myšlenky zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Historie českého Sokola je obrazem 

československých a českých dějin. Lidem pomáhalo i to, že se při cvičení  scházeli 

se svými přáteli a to jim pozvedlo morálku i sebevědomí. Dalším prvkem úspěchu 

byla každodennost a pravidelnost cvičení, neboť se tím zlepšila fyzická zdatnost 

těla. Popularitu Sokola zvýšily i sokolské slety, při kterých se sešli cvičenci z celé 

země. První slety se konaly na konci 19. století, nejmasovější ovšem byly za první 

republiky. Například v roce 1932 přijelo do Prahy na 190 tisíc cvičenců. To je 

opravdu spousta lidí. A tak se muselo najít nějaké místo, aby vyhovovalo všem 

požadavkům. A proto byl modernizován jeden z nejmonumentálnějších stadionů na 

pražském Strahově.  Stadion, na kterém sokolové cvičili již v roce 1926.  Tento 

stadion  se svými rozměry 310 na 202 metrů byl  tehdy největší cvičební plochou 

na světe. To  velmi podpořilo hrdost nového státu  a dále podpořilo hrdostí sokolské 

hnutí.  Na rozvíjející se turistiku a na zájem mládeže o pobyty v přírodě reagoval 

výstavbou nocleháren pro sokolskou mládež a zakládáním turistických stezek. 

               Desátý sokolský slet v roce 1938 se stal velkou demonstrací proti nacismu, 

sledovaly jej více než dva miliony diváků. ,,Lid vzdával hold lidu,“ napsal o této 

události Karel Čapek. . . Co již ale není tak známým faktem je, že Sokolská jednota 

fungovala  v letech 1918-1920 také jako polovojenský sbor, v prvních dnech po 

převratu sehrál Sokol jednu z nejvýznamnějších rolí. Dle dobových dokumentů se 

členové Sokola podrobovali zdravotním prohlídkám a někteří podstupovali 

dobrovolný vojenský výcvik. Sokolové nahrazovali propuštěné rakouské vojáky a 

vstupovali do řad nově se transformující československé armády. 

               Jedním z důvodů proč jsem si toto téma vybral je to, že  také patřím mezi 

cvičence Sokola a je to pro mě velká čest, že můžu být součástí tohoto velkého 

projektu, který zažil už hodně částí dějin českého i československého národa. 
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