
Češi a Slováci v proměnách času 

Jednoho dne jsem se vydal na výlet do Bratislavy, jelikož je to pro mě, co 

by kamenem dohodil. Počasí v ten den bylo jako z nádherného obrázku, když 

jsem se procházel úzkými malebnými uličkami slovenské metropole, když 

najednou jsem dostal hlad. Vstoupil jsem do první restaurace, která byla po 

ruce. Příjemný interiér, elegantně oblečené číšnice, moje chuťové pohárky 

podráždila představa voňavých halušek se zelím a uzeným, pýchou slovenské 

tradiční kuchyně. "Čo to bude?" ptá se milým hlasem sympatická obsluha. 

"Prosil bych halušky se zelím a uzeným." "Myslíte strapačky s kapustou a 

údeným? Halušky sú len s bryndzou" poučuje mě číšnice. Myslel jsem si, že mě 

na Slovensku nemůže nic zaskočit, ale spletl jsem se. 

Tato úsměvná vzpomínka mě donutila zamyslet se nad tím, proč moji 
vrstevníci už nerozumí slovenštině. Přitom slovenské děti bez problémů rozumí 
českému jazyku. Odpověď se nejspíš nachází v médiích, jako je televize, 
Internet či rádio. Mnoho televizních kanálů vysílá české pořady a pohádky, díky 
tomu jsou Slováci s češtinou v kontaktu od útlého dětství, a tudíž neřeší 
jazykovou bariéru. Moc rád bych uvítal slovenské pořady u nás. Mnozí slovenští 
umělci žijí, hostují u nás, nebo alespoň spolupracují se svými českými kolegy a 
patří k jedněm z nejlepších. 

Ovšem nejenom herci ze Slovenska se stěhují za prací do Česka, ale také 
většina slovenské inteligence hledá své štěstí u nás, kde je vícero možností 
uplatnění se než ve slovenském státě. Dokazuje to i vysoké procento 
slovenských studentů, kteří studují na českých univerzitách. Možná oni jsou ti 
vyvolení, co pomohou k lepší komunikaci mezi oběma státy. Přece jen by byla 
škoda, abychom se nadobro kulturně a jazykově rozešli, když jsme společně 
táhli za jeden provaz 75 let a doufám, že i nadále budeme stát při sobě bok po 
boku, ačkoliv jsme rozděleni na dva státní útvary.   
 
David Katolický 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci v průběhu věků 
 
Jelikož patřím do generace, která dobu Československé republiky nezažila, je 
pro mě těžké posuzovat a srovnávat, jaké to bylo dřív a jestli je dnes lépe, či 
hůře. Dokonce i můj bratr si ještě pamatuje dny, kdy slovenština byla pro něj 
druhým národním jazykem, jenž se obyčejně objevoval jak v novinách, tak v 
televizním vysílání. Slováci byli pro český lid něco jako sourozenci – trochu s 
jinou mentalitou, zvyky, jazykem, přesto ale patřili stále do jedné rodiny. V 
dnešní době je ale mládež vnímá jako cizince. Spousta dětí dokonce už ani 
pořádně slovenštině nerozumí. Jak to však vlastně mezi Čechy a Slováky bylo v 
minulosti? 
Příběh těchto dvou národů se v podstatě neliší od života dvou lidí. V tomto 
případě by se jednalo o sourozence pocházející z velkého slovanského klanu, 
který přišel do Evropy z východu. Kdysi dávno žila celá rodina pohromadě. Když 
ale dozrál ten správný čas, bylo třeba, aby se rozdělila. Čím víc rodina 
postupovala při „velkém stěhování“ na západ, tím víc členů se oddělovalo a 
započalo si budovat svůj vlastní život. Jak to ale bývá v každé rodině, někteří 
měli k sobě blíže než ti druzí. Krásným příkladem byly zrovna sestry Češka a 
Slovenka, které už od začátku věděly, že by nemohly žít daleko od sebe. Hodně 
dobře vycházely nejen mezi sebou, ale také se sestřenicí Polkou. Proto se 
rozhodly, že až se také jednou usadí, budou bydlet vedle sebe. 
 V tomto bodě je ale nutné říct, že Češka po celý svůj život trpěla schizofrenií. 
Kromě sebe samé se v ní objevovala ještě druhá osobnost, která neměla jenom 
rozdílné názory a hodnoty, ale dokonce i jiné jméno – Morava. Často v ní díky 
tomu probíhaly vnitřní souboje, které se pak projevovaly v jejím vystupování. 
Slovenka o této chorobě moc dobře věděla, dokázala se ale vždy náležitě 
přizpůsobit a jednat s ní podle toho, za koho se zrovna její sestra má. Proč to 
však zmiňuji? Zpočátku totiž měla Morava tendence převažovat. Nejenže svoji 
druhou českou stránku téměř úplně potlačovala, v jisté době se ale dokonce 
rozhodla také starat o Slovenku, která s tím rozhodně nesouhlasila. Naštěstí 
tato etapa dlouho netrvala. Slovenka se znovu osamostatnila a jednotlivé 
osobnosti její sestry se znovu vyrovnaly. 
Pak přišlo období, kdy se sestry od sebe hodně odcizily. Slovenka se provdala 
do Uherska za nějakého Maďara a s Češkou dlouho neudržovala skoro žádný 
kontakt. Ta na druhou stranu byla dlouhou dobu nezávislá. Trvalo, než se u ní 
objevila ochota vrhnout se do nějakého vážnějšího závazku. Přece jen s 
takovým krokem musely souhlasit obě její osobnosti. Nakonec k tomu ale 
opravdu došlo a Češka s Moravou se tak společně v jedné osobě staly součástí 
rakouské rodiny. 



 A jak to bylo dál? Sestry pochopily, že ani jedno jejich manželství není šťastné. 
Obě se rozvedly a znovu se spojily. Až na jedno krizové období, kdy Slovenka 
byla více méně donucena se dočasně odstěhovat, vydržely spolu bydlet po 
několik desítek let. Pak Slovence došlo, že je na čase, aby se znovu obě 
osamostatnily a zkusily žít každá na vlastní noze, což se také stalo. Nikdy dřív 
ale sestry, když žily odděleně, neudržovaly spolu tak přátelský kontakt. Je 
pravda, že v lecčem si přestávají rozumět. Nebývají ale takové problémy 
normální v každém sourozeneckém vztahu? I když to vypadá, že zvlášť jejich 
děti si připadají navzájem cizí, tak já osobně věřím, že i přes tyto malé trampoty 
budou sestry i nadále spolupracovat a jen tak něco je definitivně nerozdělí. 
 
Jana Šindelářová,  
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Češi a Slováci v proměnách času   

 Moje babička učila na základní škole 38 let. Začínala v česko-slovenském 

pohraničí v roce 1959. Po příjezdu do přiděleného místa prožila civilizační šok. 

Chudoba bila do očí. Cesta dál nevedla, jen pěšky do hor. Krajina však 

nádherná. 

 Děti mluvily československy, spíše slovensky. Babička se hrozila, jak je 

bude učit v mateřském jazyce. Žili zde milí a skromní lidé. Po roce praxe byla 

přeložena do Zlína, protože začala studovat pedagogický institut ve Zlíně. 

Přidělili jí žáky jen o něco mladší, než byla sama,  deváťáky. Na školní výlet se 

vydali do Vysokých Tater. Bylo to odvážné. Sama s 33 dospívajícími, a pod 

stany! Naplánovali si trasu, ráno se vydali k lanovce. Zařadili se na konec fronty,  

bavili se mezi sebou, ale nekřičeli. Vtom je slovně napadl starší slovenský 

manželský pár: „ Čo tu chcete, Čehůni! Máte svoje Krkonoše! Neprajeme si, aby 

nám tuná chodili cudzinci!“  Žáci ztichli, nechápali, co provedli. Babička jim pak 

vysvětlila, proč nás někteří Slováci nemají rádi. Cítili se poníženi, že po vzniku 

Československé republiky byly mnohé úřady zvláště na východním Slovensku 

obsazeny Čechy. Pomáhali zakládat divadla, hudební tělesa a působili zde i čeští 

inženýři, policisté,lékaři,učitelé. Po vzniku samostatného fašistického 

slovenského státu se měli Slováci dobře. Měli všeho hojnost do té doby, než je 

obsadili Němci.  

 Babička někdy vzpomíná také na své dětství, kdy s rodiči prožívali pěkné 

dovolené v Těrchové a na Roháčích, kde žádnou nevraživost nezažili. 

 Uplynulo hodně let. Ve škole se v literatuře učily slovenské básně, četly 

literární texty. Babička ráda kupovala knihy ve slovenštině. Od rozdělení státu 

v roce 1993 už moji prarodiče na Slovensko nikdy nejeli. 

 Píše se rok 2015 a můj strýc se účastnil pracovní schůzky v Kolíně nad 

Rýnem. Při volné zábavě k němu přišel slovenský kolega a vyčetl mu: „ Kdyby 

nebylo vás, Čechů, neprodělalo by Slovensko 41 let hrůzy v komunistickém 

područí.“ Je to překvapení, že? Přitom jsme měli za minulého režimu patnáct 

let prezidenta Slováka. 

Jiří Ceniga, 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
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Češi a Slováci 
a jejich stát v proměnách času 
 
Češi a Slováci byli odjakživa spřízněni. Společně jsme jako nezničitelný meč, 
který dobude kdejaký hrad, skolí kdekteré vojsko a za sebou nechá pouze písně 
a legendy. Jeden bez druhého jsme jen jílec a čepel, věci čekající na spojení. Bez 
našich protějšků jsme poražení a slabí. Přesně takový dojem mám, když se 
podívám na dnešní situaci, ve které se náš stát nachází. Opravdu nám odtržení 
od Slovenska prospělo? 
Troufám si tvrdit, že nikoliv. Naše státy si vždycky pomáhaly, ovšem v minulosti 
došlo ke značnému mísení obyvatel, které zanechalo na povahách Čechů a 
Slováků odlišné stopy a od sebe je tak oddělilo. U nás to byli Němci, u Slováků 
Maďaři. Nicméně pořád jsme si uchovávali vidinu krásného společného státu, 
pro který jsme bojovali a přetrvávali. Nakonec se tak stalo, vznikla 
Československá republika. I přes všechny hrůzy, které nám provedli Němci a 
jiné národy, věřím, že tehdy jsme si byli s našimi „bratmi vo zbrani“ nejblíže. 
Zhodnotím-li náš dnešní vztah se Slováky, nestačím se divit. Z bratrství se stala 
rivalita. Každý chce být svému státu vlastenec, přitom většina naší historie je 
spojená. Češi se uzavřeli do sebe a snaží se dokázat, že jako nezávislý stát jsou 
nejlepší a nejsamostatnější. Slováci námi začali skoro opovrhovat a bez 
jakékoliv pomoci dokázali vyvážit soužití se silnou maďarskou menšinou ve své 
zemi. Nejhorší ale je, že česká mladá generace skoro nerozumí slovenštině! 
Naprosto mě šokovalo, když jsem se od svojí devítileté sestřičky dozvěděl, že 
nerozumí řeči našich sousedů. To jsme se navzájem od sebe opravdu tak 
vzdálili? Ruku na srdce, opravdu nám to prospívá? Jsem přesvědčen, že si spíš 
škodíme, ale co s tím nadělám. Mohu jen sledovat, jak se situace vyvrbí a co se 
nejen s námi, ale i s Evropou stane už taky proto, že vlny imigrantů proudící k 
nám z Blízkého východu se ukazují být problém, který se sám nevyřeší. Doufám, 
že jednoho dne zase skováme ten meč a společně oprášíme ty naše české a 
slovenské legendy. 
 
Jiří Vrba,  
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
Začali jsme jako jeden stát složený ze dvou, byli jsme spíš jako dva bratři, co se 
někdy hašteří, popichují, hádají a někdy i rvou, ale stále drží při sobě. Měli jsme 
jeden druhého a i přes občasné neshody jsme stáli jeden za druhým. 
Jenže tak, jako všechno pěkné na světě jednou skončí, i tito dva nerozluční 
bratři 1. 1. 1993 dospěli a bylo na čase, aby šel každý svou cestou. Nicméně i 
když se teď každý prodírá životem sám, i když je každý trochu jiný, má jinou 
povahu, zvyky, nebo i lehce jinou mluvu, pořád tu jsou spolu, vedle sebe a stále 
jsou odhodlaní se postavit jeden za druhého, když to bude potřeba. 
My se sice smějeme, když na dovolené narazíme na cizince, který se po 
odpovědi na otázku, odkud jsme, celý rozzáří, že zná naši rodnou zem, a 
zadrmolí: "Á, Ceskoslovensko!" Není zas tak daleko od pravdy. Nikdy jsme se 
nerozdělili úplně. Dosud můžete v televizi vídat české a slovenské moderátory, 
jak spolu uvádějí nový díl Československé superstar, v rádiu si poslechnout 
svého oblíbeného českého zpěváka ve spolupráci se slovenským. Když se člověk 
dobře dívá a poslouchá, dojde mu, že opravdu nejsme až tak rozdělení, jak si 
myslíme, že jsme. 
To samé i ve sportu. Když hrajeme proti sobě hokej, neznám větších rivalů, než 
jsou Češi a Slováci! Nebo když se ve fotbale setká náš Rosa s jejich Škrtělem v 
anglické lize, jeden druhého bychom … , ale jakmile skončí tento rivalský afekt, 
jsme opět bratři, kteří vyrůstali spolu. Chlapské pošťuchování může pokračovat, 
až když jdeme se slovenským kamarádem na pár piv. 
No prostě, ať už jsme, nebo nejsme jeden národ, v mých očích, a nemyslím si, 
že jenom v mých, budeme pořád spolu. Koneckonců se název Čechoslováci zas 
tak neliší od Češi a Slováci. 
 
Lukáš Gába, 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kdo s koho 
 
Všichni to známe. Ponožky v sandálech, nátělník pod košilí a půllitr v ruce. Když 
se takto sejdou u piva a halušek Jára s Jurajem, těžko si někdo všimne, že je 
každý z jiné země. Na první pohled se jedná o dva kulturní balvany, kteří se 
kromě barvy trička a sem tam nějaké změkčené souhlásky neliší vůbec, ale 
vůbec ničím. Ve skutečnosti oba tyto živočišné druhy, tedy Čechus Cimrmánis a 
Slovakis Jánošíkus, vedou na první pohled neviditelný boj o... O co vlastně? 
Jednoduše o to, kdo je lepší.  
Tento neviditelný boj probíhá dennodenně už nějaký ten pátek. Všechno začalo 
sporem o to, kdo má nejvelkolepějšího a nejúžasnějšího národního hrdinu. Jak 
už samotné názvy napovídají, jedná se o univerzálního génia Járu Cimrmana na 
jedné straně a za žebro pověšeného zbojníka Juraje Jánošíka na straně druhé. 
Že tento spor je bezpředmětný a vítěz zcela jasný, všichni ví. Jen strana 
poražených si to pořád nedokáže přiznat. Dalším bodem sporu o prvenství 
těchto dvou živočišných druhů je například schopnost konzumovat velké 
množství tekutin obsahujících etanol po rekordně dlouhou dobu. Vítězství v 
této kategorii zatím nebylo možno přiznat ani jedné ze stran, přestože soutěží 
už po několik desetiletí. Takovýchto sporů a turnajů probíhají mezi zástupci 
skupiny Cimrmánis a Jánošíkus každý den stovky, ne-li tisíce. V posledních 
letech je ovšem nejpopulárnější televizní pokus porovnávající mladé jedince 
obou druhů v kategorii ohromování publika hlasovými projevy na mikrofon. 
Jelikož druhy těch nejtalentovanějších jedinců se pravidelně střídají, doposud 
nebylo možné vyhlásit absolutního vítěze ani v této kategorii. 
Bude-li se boj o prvenství i nadále odvíjet ve stejném remízovém duchu, vítěze 
se pravděpodobně nikdy nedozvíme. 
 
Nikola Jurčáková, 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci v proměnách času 
 
Jen málo národů v Evropě má k sobě tak blízko jako Češi a Slováci, i když žijí v 
různých státech. Váže nás historická a politická, ale je také kulturní příbuznost, 
tradice, způsob života atd. Jak šel čas, oba národy se postupně vyvíjely a 
měnily. Nejdříve žily vedle sebe, ale odděleny, každý patřil k jinému státu, pak 
dlouhou dobu žily společně, až se nakonec zase oddělily. Přesto si uchovaly 
hodně společného, vznikala smíšená manželství a tyto příbuzenské vazby už 
žádná hranice nerozdělí. Naopak, vznikají stále a není jich málo. Čeština a 
slovenština jsou si velmi podobné, stačí se zaposlouchat a není problém si 
porozumět. Obzvlášť při návštěvě Valašska nebo Beskyd poznáte, jak jsou si 
blízké. 
Moji rodiče žili jak ve společném státě, tak nyní v tom rozděleném. Na rozdíl od 
naší generace berou Slováky stále jako naši součást. Nemají jazykovou bariéru, 
ve škole se učili také slovensky, četli jejich literaturu, znají jejich dějiny, 
osobnosti. v televizi poslouchali slovenské pořady Na Slovensku mají přátele, se 
kterými se navštěvují. Snad proto ani já  ani sestra nemáme se slovenským 
jazykem problém, dokážeme si s nimi popovídat, rozumíme jejich pořadům v 
televizi, známe jejich sportovce. Na Slovensko jezdíme často na dovolenou a 
nebereme to jako cestu do zahraničí. Přijde nám naprosto běžné, že jedeme na 
Slovensko.  Často zapomínáme, že tam vlastně potřebujeme cestovní 
připojištění do zahraničí a jinou měnu. Letos na jaře, když bylo MS v hokeji v 
Praze, byli naši přátelé z Bratislavy u nás na návštěvě a my jsme společně fandili 
oběma našim týmům. Samozřejmě, pokud nehrají proti sobě, to jsme pak každý 
hrdý na svůj tým a zdravě mezi sebou soupeříme.  
Myslím, že takto podobně to má hodně dalších rodin, které pojí letité přátelství, 
a i když už jako národy nejsou ve společném státě, stále to tak cítí, navštěvují 
se, spolupracují.  
Je škoda, že naše generace a hlavně generace, která přichází po nás, tento 
kontakt pomalu ztrácí. Často se setkávám s tím, že malé děti slovenštině 
nerozumí. A přitom je to tak jednoduché, stačí si jen přepnout televizi na 
slovenský kanál a začít poslouchat.  
Ale naše slovenské přátele mrzí, že jejich herci, kteří účinkují v českých seriálech 
a filmech, začali mluvit česky. Jako by se za svůj rodný jazyk styděli. V české 
televizi není možné sledovat slovenské pořady, přitom na Slovensku je českých 
vysíláno mnoho. Na druhou stranu se tradice obou národů snaží udržovat 
města nebo obce, které se druží, setkávají, tvoří společné propagační materiály, 
kulturní programy. Studujeme také společně na vysokých školách, pracujeme 
ve společných firmách.  
 



Doba se mění a naše národy prochází touto proměnou samozřejmě také, ale 
byla by škoda, kdybychom si časem přestali rozumět, zapomněli svoje zvyky a 
chovali se k sobě chladně, jako cizinci. Snad to nedojde tak daleko, že se bude 
slovenština vyučovat na jazykových školách jako angličtina, němčina atd. To by 
bylo hodně smutné. Společnou minulost nám nikdo nemůže vzít a v době, kdy 
se Evropa chce spojovat, je zbytečné se odcizovat s někým, s kým toho máme 
tolik společného. Asi je to i tím, že i když se národy oddělily, dokázaly to udělat 
klidnou cestou, a proto nepřišly o přátelské vazby a dobré vztahy.  
 
Pavlína Kovářová, 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
Český nebo slovenský student se dnes díky mezinárodním vzdělávacím 
programům dostane kamkoliv do světa. Spojené státy nejsou výjimkou. „Češi, 
Slováci? Kde takový stát leží?“, ptají se „vzdělaní“ Američané a v lepším případě 
nás umístí na Ukrajinu. Jak urážlivé, řeknou si někteří Čechové, ale pro koho je 
to větší ostuda?  Pro Čechy, malý národ uprostřed starého kontinentu, pro 
národ s dlouhou historií, pro obyvatele, jejichž panovníci hráli v některých 
obdobích prim v evropské, potažmo světové politice? Nebo pro někoho, jehož 
historie se počítá na několik století a jehož země nenaučí své studenty 
zeměpis? 
Češi a Slováci, dva malinkaté národy žijící půl druhého tisíciletí v srdci Evropy.  
Velkomoravská říše, Český stát, Rakousko, Rakousko -Uhersko nebo ČSR. Víte 
kolik utrpení, nájezdů, útoků a náhlých změn tito dva bratři spolu přečkali? 
Nesčetně. Dost možná, že v podstatě zažíváme romantický film ve fázi 
rozchodu. V době Mojmíra a Pribiny jsme spolu začínali, potom jsme se spolu 
několikrát rozešli a zase sešli, momentálně se k sobě zase chováme přátelsky. 
Vrátíme se k sobě? Mezinárodní i evropská politika je plná nečekaných zvratů, 
co není, může být.   
 
Petr Fiurášek, 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 
Obory: gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Časy české 
 
Tak jako za republiky první, 
za otce vlasti Masaryka, 
s hrdostí a silou v srdci, 
tak, jen tak, to já chci. 
 
Již mnoho utrpení zažili jsme,  
když za říje osudného roku 
nesměli jsme postavit se. 
To mrazilo nás v kostech morku. 
 
Časy temné přišly, 
když vláda hnědých nastolena byla. 
Časy temné méně přišly, 
když láska k vlasti v srdcích zbyla. 
 
Lva s oddaností ctili, 
s odhodláním a hrdostí se bili. 
To sílu jim dávalo rány dávat, 
i s rizikem se smrti vdávat. 
 
A když hnědá poražena byla, 
okamžitě rudá tady byla. 
Bohužel temnost stále byla, 
když rudá hrdiny bila. 
 
Kabátů kožených éry jsme se zbavili, 
pro ideály vlastní. 
Svobody, té jsme nabili 
na chvíli krátkou, poloprázdní. 
 
Vstup do začarovaného kruhu svobodu nám vzal, 
náš stát mu hvězdu dal. 
Vidím jej jak RVHP kdysi dávné, 
vystoupit my teď právě máme! 
 
Neboť nechceme historii krutou znovu,  
obnovíme bunkry z betonu a kovu. 
A z diktátu frau Merkel,  



zbude černý popel. 
 
Jan Vasil, Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky 
Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod, Obor: gymnázium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
      Jako patnáctiletá holka si nemůžu pamatovat, jaké to bylo ve společném 
státě Československu.  Od roku 1993 jsou oba státy Česká republika a Slovenská 
republika samostatné.  Z doslechu vím, že pocity lidí v obou zemích byly vesměs 
rozpačité. Část chápala rozdělení jako prostředek  k osamostatnění a 
nastartování růstu a druhá část s obavami sledovala, co bude dál.  
     I po rozdělení  jsou však vztahy obou zemí nadstandartní.  Dlouholeté soužití 
Čechů a Slováků  se vymazat nedá a spousta rodin v obou státech je nyní už 
mezinárodní – jeden z rodičů je z Česka a druhý Slovák.  I ve svém okolí mám 
takové rodiny a myslím si, že tomu bude tak i nadále. Díky naší blízkosti, 
kulturním a společenským vazbám a také jazyku, který je srozimitelný v obou 
zemích,  tak budeme zřejmě pořád trochu „Čechoslováci“.  
        Z vyprávění  vím, že dříve jak rozhlas,  tak i televize vysílala v obou těchto 
jazycích. Dokonce i pohádky pro děti a večerníček.  Spousta lidí i po rozdělení  
žije například na Slovensku a za prací jezdí co Čech a naopak . Sama se ráda na 
Slovensko vracím, jelikož je tam nádherná příroda a Tatry mi doslova učarovaly,  
stejně jako termály na jihu. Ochutnat slovenké halušky a bryndzu je opravdová 
delikatesa,  na kterou se vždy těšíme.  Na druhou stranu máme také přátele 
žijící na Slovensku, kteří rádi jezdí k nám.  Nespornou výhodu má také , že si 
navzájem rozumíme a  tak i mladší ročníky nemají problém se domluvit. Sice 
některé slovo možná nedokážu správně přeložit, ale vždy se bez problému 
dokážu zeptat a domluvit se.  Vlastně mi to připadá, že jsme pořád jeden stát. 
Slovenština jako jazyk je mi blízká a docela jim závidím, že nemají takové 
problémy jako my s vyslovováním „ř“.  
        Z těchto důvodů je zřejmé, proč k sobě navzájem tak rádi jezdíme a 
dokonce,  že i po zvolení prezidenta vede jeho první cesta právě do sousedního 
státu.  Ležíme uprostřed Evropy, nemáme moře, ale máme i tak co nabídnout. 
Různých památek a divů, které stojí za shlédnutí je nespočet. 
    Když k tomu přidáme blízkost a bezpečnost, není divu, že se naše vztahy 
nadále prohlubují. 
    Politici sice oba státy rozdělili, ale opět nás spojio členství v Evropské unii a 
následně v Shengenském prostoru. Tím vlastně hranice opět zanikly. To je moc 
dobře, hranice jsou od toho aby rozdělovaly, ale dějiny tomu chtějí  jinak a tak 
se vlastně znovu spojujeme.  
      Nyní musíme čelit novému jevu v Evropě – tím mám na mysli uprchlickou 
krizi. Myslím, že i pohled na tuto realitu je v obou zemích srovnatelný.  Na 
jedné straně jsme připraveni pomoci , ale je také potřeba ochránit naše hranice 
od nelegálních uprchlíků.  



     Věřím, že i v budoucnu bude naše soužití bezproblémové a rádi se k sobě 
budeme vracet.  
 
Veronika Vykydalová, 
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 
Opletalova 189 
784 01 Litovel 
Obor: gymnázium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dvojčata ve při 
 
,,Já už toho mám vážně dost." okřikla jednou Česká republika svoje dvojče - 
Slovenskou republiku. ,,Rok co rok ti říkám, že bys měla naše společné 
narozeniny slavit. Po roce tu je zase 28. říjen a ty si klidně ležíš a nad Tatrou se 
ti ani neblýskne." pokračovala ve svém káravém projevu. Její klidná sestra to 
však zřejmě nevzala vážně a klidně si dál ležela na mapě aniž by pohnula 
Bratislavou. Po chvilce se však konečně ozvala.  
,,Kolikrát ti mám, drahá sestřičko, vysvětlovat, že slavím moc často a finance na 
další svátek nevystačí. Musím přece šetřit." pronesla naprosto klidně a ospale 
Slovenská Republika.  
,,To mi chceš jako tvrdit, že ti Panenka Marie Sedmibolestná příjde důležitější 
než naše společné narozeniny?" zahřměla její sestra. 
 ,,A víš, že ano? Panenky Marie se můžu dovolávat a ona mě vyslyší, zatímco ty 
jsi mě nikdy neposlouchala. Kdo se tě prosil o komunismus.Já prosazovala de-
mo-kra-ci-i." odpověděla ospale Slovenská republika. 
,,Cs, chceš tím říct, že ti se mnou nebylo dobře?" 
,,A ty se mi divíš? Vždycky jsem byla až ta druhá. Československo. Proč né 
Slovenskočesko? Protože ty jsi v abecedě první, paráda. Proč jsi musela mít 
hlavní slovo a všichni se řídili podle tebe? Jako říkej si, co chceš, ale já jsem 
tehdy samostatný stát opravdu nebyla. Byla jsem ten stín za mojí vždy 
dokonalou sestrou." 
,,No dovol?" povytáhla Krkonoše Česká republika. ,,A proč jsi teda nezůstala 
sama, když jsi mě ochotně předala Německu?" 
Slovenská Republika ztichla. Na malý moment se zdálo, že se snad bude i bránit, 
ale nakonec jen poslala vlnu Dunajem a naštvaně pozorovala své dvojče. 
,,Ha, vídíš. Mlčíš. A pravda co? Pravda vítězí, takže kdo má pravdu? Já! Jako 
vždy. Vždyť se na sebe podívej. Co jsi mi za celé století přinesla? K čemu jsem tě 
jako potřebovala?" 
,,Koukám, že ti pamět neslouží, drahá sestřičko. Ale není se čemu divit. Vždycky 
myslíš jen sama na sebe. Jména jako Budaj, Kňažko a Fischer ti nic neříkají, že? 
A víš ptoč? Jsi sebestředná. To, že jsi střed Evropy tě nepovyšuje na střed 
vesmíru." 
,,Cs, nesnaž se na mě vysypat svoje osobnosti nebo začnu sypat já a to se budeš 
divit." 
,,Sypej, sypej, oslíčku. Nehraj si na chytrou." 
,,Někteří nemusí inteligenci předstírat. Nezapomínej, že to u mě se bouřili 
studenti proti režimu." 
,,Nebyl to náhodou náš společný stát?" 
,,Byl, a co? Bylo to v Praze. Tedy u mě." 



,,A proč to bylo v Praze? Protože sis ji prosadila, jako střed všeho. Na 
demonstrace v Bratislavě si přece nikdo nepamatuje, že ano." 
,,A tím chceš říct co? Jakože tě diskriminuju? Že jsem na tebe zlá? Vždyť jenom 
ležíme vedle sebe. Od Sametové revoluce..." 
,,Díky Bohu za ni. Jinak bych se ještě stále táhla za tebou jako ocásek." 
,,Ocásek? Víš ty co? Polib mi Aš." ukončila hovor Česká republika a radši odešla 
fandit svému Fed Cupovému týmu. 
Je zvláštní, že svět vnímá naše republiky, jako bratrské. Avšak na sourozenecký 
vztah toho o sobě víme velmi málo. Ze školy máme na celé dvacáté století 
jednostranný pohled navíc ovlivněný názory rodičů a profesorů. Napadlo vás 
někdy zeptat se, jak se např. krásné období první republiky učí na Slovensku? 
Tak se někdy zeptejte a možná budete podobně překvapeni, jako já. 
 
Zuzana Trunečková 
Gymnázium Jeseník,  
Komenského 281, 
Jeseník 
Obor: gymnázium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČEŠI A SLOVÁCI A JEJICH STÁT V PROMĚNÁCH ČASU 
 
Před dvaadvaceti lety nastala událost, která pro mnohé pamětníky byla 
nepředstavitelnou. Měla se rozpadnout Československá republika, která 
fungovala bezmála 75 let. Základy tohoto státu položil Tomáš Garrigue 
Masaryk.  Mnozí lidé si to nedokázali představit. A přece k tomu došlo. 
Republika se rozdělila na dva státy, které až do dnešní doby spolu vycházejí 
vcelku dobře.  Někdo by mohl říct, že se vztahy mezi Čechy a Slováky dokonce 
zlepšily. Míň si vyčítáme, míň se obviňujeme, míň hodnotíme ten druhý národ, 
chováme se více přátelsky. Ryzí rivalita zůstala možná jen ve sportu, a tak by to 
snad mělo být. 
Češi a Slováci byli odpradávna považováni za bratry. Měli k sobě mezi všemi 
národy nejblíže. Možná i proto, že se tyto národy vyvíjely podobným tempem. 
Už v dobách prvního osidlování měli spoustu společného, ve stejné době přijali 
víru od soluňských bratrů Cyrila  
a Metoděje, mluvili podobným jazykem, obdělávali zdejší úrodnou půdu a 
využívali ji, jak nejlépe uměli.  
V období Velké Moravy Češi, Slováci a další Slované tvořili jeden společný stát. 
Za vlády Habsburků žily oba národy v habsburské monarchii. Český jazyk se 
prosazuje i na Slovensku  
a dochází k jeho poslovenšťování. Po bitvě na Bílé hoře odchází spousta Čechů 
na Slovensko, a tak čeština ovlivňuje i slovenskou kulturu. 
Až v roce 1918 dochází ke vzniku společného státu. Před tímto rokem byli 
Slováci hodně maďarizováni, a proto byli oproti Čechům v nevýhodě. Došlo ke 
zpoždění jejich vývoje v oblasti kulturní, politické i hospodářské. Češi se Slováky 
sympatizovali, zatímco Slováci si zakládali na svém národním uvědomění. 
Slovensko bylo oproti Čechám zaostalé, neměli inteligenci ani úřednický aparát 
schopný spolehlivě řídit zemi. Začalo docházet ke sporům. Češi Slováky viděli 
jako méně vzdělané, méně vyspělé, průmyslově zaostalé a chudé. Pasovali se 
tak do dominantní role, což samozřejmě vadilo Slovákům. Slovenská část byla 
stále více podřízena centru v Praze. 
Za druhé světové války musely oba národy společně vzdorovat nacistickému 
Německu.       Po válce se snažili nově vládnoucí komunisté přibližovat 
Sovětskému svazu, zakazovali lidem udržovat tradice a zvyky, vnucovali jim 
materialistický pohled na svět. Zavedli cenzuru  
ve všech sdělovacích prostředcích a zakázali veřejně vyznávat víru pod hrozbou 
trestu. Čechy a Slováky to na jednu stranu spojovalo, na druhou stranu se však 
stále více projevovaly rozpory mezi oběma národy. V roce 1989 se Češi a Slováci 
spojili a podařilo se jim svrhnout komunistický režim. Po dosažení svobody se 
však opět prohlubovaly rozpory mezi oběma národy, které vyvrcholily 



rozdělením společného státu na dva samostatné státy v roce 1993. Od tohoto 
okamžiku se státy vyvíjejí samostatně, jejich vztahy můžeme hodnotit jako 
bezproblémové. 
 
Petr Otáhal,  
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683,  
Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín 
Obory: gymnázium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
 Není zrovna lehké ohlížet se do doby, kterou jsme neměli ani zdaleka 
možnost zažít. Jen těžko můžeme soudit, co vlastně bylo a nebylo, jak se lidé 
chovali a nechovali a jak se všechno od prvopočátku až do dnešního života 
změnilo. Pro nás, později narozené, zbývají tedy pouhé spekulace a čerpání 
informací z různých pramenů, abychom se dovtípili alespoň nějakého názoru na 
věc. 
 Člověk však nemusí žít sto let, aby zjistil, že změna vztahů mezi Čechy a 
Slováky je celkem markantní. 
 V době vzniku Československa se zdálo, že Češi a Slováci jsou 
opravdovými bratry  
a sestrami. To se o dnešních vztazích mezi těmito dvěma národy většinou 
bohužel říci nedá. Od rozpadu Československa se totiž můžeme velice často 
setkávat s dohady, kdo má co lepší a co zase naopak horší, kde se lépe žije a 
jestli jsou slovenští hokejisté lepší než ti čeští. 
Čím se doba dere více kupředu, tím se také rozvíjí lidský charakter a jen těžko 
bychom mohli tvrdit, že lepším směrem. 
 Za Tomáše Garrigua Masaryka se zdálo spojení těchto dvou států idylické, 
jelikož Masarykova vláda přinášela Československu ovoce v podobě 
hospodářské prosperity  
a pozitivního celosvětového ohlasu. 
 V době druhé světové války, i přesto, že oba státy byly rozdělené, chovaly 
se sehraně, sourozenecky a bojovaly za obnovu samostatného Československa. 
 Po skončení války, kdy byl opět obnoven společný stát, se začaly 
projevovat rozdílné politické názory mezi Čechy a Slováky. V českých zemích v 
poválečných volbách zvítězila Komunistická strana Československa se ziskem 40 
% hlasů, zato na Slovensku měla jasnou převahu Demokratická strana. 
 Politický vývoj se však ani v dalších letech nezlepšoval, což mělo zcela 
jistě  
za následek i horší vztahy mezi národy. Například federalizace, ta byla 
vyústěním politických tendencí, které se na Slovensku při politickém uvolnění 
začátkem roku 1968 vystupňovaly. 
Následovaly pak další národnostní spory, například v „pomlčkové“ válce o název 
federace. 
Postupné odcizování se a zhoršování vztahů mezi Čechy a Slováky se 
projevovalo  
i v médiích. U nás působila Československá televize, ale na Slovensku vznikla 
Slovenská televízia, Slováci také měli tendence ke zřízení slovenské policie, 



slovenské armády i slovenské národní banky, což tedy rozhodně nevyjadřovalo 
náklonnost ke „drahé polovičce“ Slovenska - tedy nás, ale spíš naopak. 
 I když už od rozdělení Česka a Slovenska uběhlo tolik let, v zahraničí nás 
stále velice rádi nazývají Czechoslovakia a někteří si snad ani nejsou vědomi 
toho, že už „spolu nejsme“. Dalo by se tedy říct, že jedno bez druhého prostě 
nejde. 
 Ať už to bylo jakkoliv, tak je zřejmé, že jestliže bychom my, jakožto Česká 
republika, měli nějaký problém, máme v Slovenské republice asi vůbec tu 
nejbližší oporu a ona v nás. 
V dnešní době jsou naštěstí naše česko-slovenské dohady víceméně pouhou 
recesí a ukázkou toho, jak skvělí ironici v obou zemích jsme. 
 
Sabina Neoralová, 
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683,  
Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín 
Obory: gymnázium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Česko (a) Slovensko 
 
Autor: Bryndová Eva 
Postavy: 
Vypravěč 
Česko 
Slovensko 
Podkarpatská Rus 
Německo 
Rusko 
pozn.: Všechny charaktery s výjimkou vypravěče jsou psány jako ženy. 
 
VYPRAVĚČ: Před stovkami let se na území dnešní střední Evropy zrodily tři malé 
národy Česko, Slovensko a Podkarpatská Rus. 
 
(Na scénu vejdou 3 dívky) 
SLOVENSKO: Nebyla to strašná válka? Tolik států ještě zároveň neválčilo!  
ČESKO: Nepřeháněj! Možná se nás pralo víc, než obvykle, ale alespoň nás 
konečně uznali za Republiku! 
PODKARPATSKÁ RUS: Ukrajině to ve vojenském slušelo.. 
ČESKO: Neotáčej se za Ukrajinou, máš na víc! A vůbec! Nikoho nepotřebujeme. 
Konečně se můžeme samy rozvíjet! 
  
VYPRAVĚČ: Takhle to šlo dvacet let. Československo se rozvíjelo, ale spolu s 
nimi i ostatní státy. Některým to ale nešlo tak dobře a začaly Československu 
závidět. Ze závisti se brzy stal chtíč a ten se proměnil v činy. 
 
(Na scénu vejde Německo v uniformě v jedné ruce drží papíry, mává s nimi.) 
NĚMECKO:  Měli jste dobré spojence. Dokud vás neprodali. 
NĚMECKO: Teď mi oficiálně patříte! 
(Slovensko a Podkarpatská Rus obejmou Česko každá z jedné strany.) 
ČESKO: To ti došly preclíky, že se musíš rozlézat k nám?! 
NĚMECKO: Mlč! Nebo budeš litovat! 
ČESKO: Sníš mě? 
NĚMECKO:  Ty..! 
 
 (Německo srazí Slovensko a Podkarpatskou Rus na zem, chytne Česko pod 
krkem.) 
(Česko se snaží odtrhnout od Německa, oběma rukama drží ruku Německa, 
která svírá krk Česka.) 



NĚMECKO: Jsi moje! Neubráníš se tomu! 
 
(Česko se –viditelně- zakousne do ruky Německa.) 
Německo: Au! 
 
(Německo srazí Česko k zemi a stoupne mu na záda. Vytáhne malou pistoli a 
zamíří na Česko) 
NĚMECKO: Tohle už bylo moc! 
 
(Česko a Německo zamrznou, na scénu přijde Rusko s kalašnikovem- nebo jinou 
pistolí, viditelně větší, než má Německo.) 
RUSKO:  Armáda ti na východě umrzla, ale tady by sis vyskakovala?  
 
 (Německo sundá nohu z Česka a utíká za scénu.) 
(Rusko přejde k dívkám na zemi, podá ruku Podkarpatské Rusi a pomůže jí 
vstát. Spolu odcházejí za scénu.) 
 (Česko a Slovensko se zvedají.) 
SLOVENSKO: Nejmíň toho měla a stejně se první provdala. 
ČESKO: Přej jí to. My nikoho stejně nepotřebujeme, natož ji! 
SLOVENSKO:  Ano, alespoň jsme volné-  
  
(Česko a Slovensko otočí hlavy a zamrznou. Na scénu vejde Rusko.) 
RUSKO: Určitě jste mi vděčné za osvobození! Ještě mám pro vás navíc dárek! 
Totalitní režim! Vezměte si šátky. 
 
(Rusko hodí na zem dva červené šátky a odejde za scénu.) 
(Česko a Slovensko zvedají šátky a vážou si je kolem krku.) 
ČESKO: (ironicky-nadšeně) Jej. Jsem pionýr. 
SLOVENSKO: Pomoc. 
ČESKO: Ber to takhle: pořád lepší, než být pod nadvládou Německa. 
SLOVENSKO:  (sklesle) Máš pravdu. 
 
(Slovensko si upraví šátek, obě zamrznou.) 
 
(V pozadí proběhne smějící se Německo v dlouhé blonďaté paruce, převázané 
květinovým šátkem, batikovaných šatech ověšená korálky, uprostřed pódia 
udělá otočku, nebo prostě vyskočí a vrátí se- zmizí ze scény) 
 
(Slovesnko a Česko uprostřed se chytí jedna druhé za předloktí, otočí hlavy k 
místu, kde se Německo otočila) 



ČESKO: Co to bylo? 
SLOVENSKO:  Západní Německo! Nedívej se tam! 
(Obě se otočí na pódium, udělají dva kroky dopředu a pak zamrznou) 
(Z druhé strany pódia, než ze které vyšlo Německo, vyjde Rusko a zamává 
kalašnikovem) 
RUSKO:  Co si to tam šeptáte? 
ČESKO: My jen že.. 
SLOVENSKO: Milujeme totalitní režim! 
RUSKO: Dobře. 
 
 (Rusko zajde za scénu) 
SLOVENSKO: Takhle už to dál nejde. Nemůžeme se nás pořád nechat utiskovat! 
ČESKO:  Zrovna jsem to chtěla navrhnout! 
Česko: (nezřetelně šeptá) 
 
(Česko a Slovensko zamrznou) 
 VYPRAVĚČ:  Až na jeden incident s tanky všechno šlo podle plánu a dne 18. 
listopadu se konala Sametová Revoluce. Československo se zase osvobodilo, ale 
jak už to u sourozenců bývá, když zrovna nemají společné problémy, hledají je 
jeden ve druhém. 
 
(Česko a Slovensko si sundají šátky a hodí je na zem.) 
ČESKO: (směje se) Cink. Cink. 
SLOVENSKO: (otráveně) Cink. Cink. 
ČESKO: Co tak naštvaně? Nejsi ráda, že jsme zase svobodné? 
SLOVENSKO: Možná ty. Pořád jsme Česko-Slovensko. Proč musíš být vždycky 
první? Proč to nemůže být Slovensko-Česko? 
ČESKO: Protože já jsem větší, hezčí a hlavně první v abecedě! 
SLOVENSKO:  Jako kdybys pro mě byla nějak zvlášť důležitá. 
ČESKO: Tak se třeba osamostatni. Já jsem sama spokojená.  Uvidíme, jak dlouho 
to vydržíš! 
SLOVENSKO:  Sama se připlazíš prosit mě, ať se vrátím! 
 
(Česko a Slovensko se rozcházejí, každá jinou stranou scény.) 
 
Eva Bryndová, 
Gymnázium, Šternberk,  
Horní náměstí 5, Šternberk 
Obor: gymnázium 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
Český a slovenský národ má velice bohatou historii. Na podzim nám to 
připomínají hned dva státní svátky. Den české státnosti a Den vzniku 
samostatného československého státu. Na to, jak dalekosáhlá je naše historie, 
se k ní moc často nevracíme. 
Co například ví většina lidí o svatém Václavovi? Jen to, že zemřel mučednickou 
smrtí. O jeho život, politický postoj či vzdělání se zajímá málokdo. Z historie si 
každý buď vytáhne jen určitou část nebo si ji přetvoří k obrazu svému. Přitom 
poznat i nepříjemné pravdy má být základem sebereflexe, uvědomění si omylů 
a má pomoci se s nimi vyrovnat. Dějiny bohužel nejsou jen dějinami lidské 
odvahy. Zamlčované a potlačované skutečnosti nemohou přinést ani v tomto 
případě nic pozitivního. Historie nemá být jen hledisko, ale hlavně 
zodpovědnost. Ukazuje, jak se člověk i za různých okolností nemění. Je to 
svědek dávných časů, pravd a minulosti. 
Znát dějiny jako celek by nám připomnělo, za jaké hodnoty jsme společně po 
tisíciletí bojovali, jaké problémy jsme překonali a - co je nejdůležitější - jaké 
chyby jsme udělali. Tyto chyby už opakovat nesmíme a také o nepříjemné 
historii bychom měli otevřeně hovořit. 
Žijeme v době demokracie, práv a opravdových hodnot, které byly vykoupeny 
potem i krví nespočtu lidí. Historie je tu od toho, aby nám je připomínala, aby 
nám přinášela vzrušení, dobrodružství a okouzlení, kterého se nám někdy 
nedostává a aby nám umožnila se z chyb použit. 
Češi i Slováci by měli být na svou poutavou a nesmírně zajímavou historii hrdí. 
Jen málokterý stát se může něčím podobným pyšnit. Například Amerika nic 
takového nemá. Vždyť my můžeme se zatajeným dechem pročítat svědectví, 
která nám autoři o svých jedinečných dobách vyprávějí. 
Doba Velkomoravské říše, Přemyslovců, Lucemburků nebo zemí Koruny české 
je dlouhou a fascinující kapitolou příběhu boje za samostatnost. Ta se v roce 
1526 s nástupem Habsburků na český trůn rozplynula a dalších přibližně 400 let 
se to nemělo změnit. Svoboda přišla až s koncem první světové války, která 
ukázala, že i technický pokrok má svou velmi stinnou stránku. 
Rok 1918 bývá někdy označován za paralelu k roku 1989. Hranice se poprvé 
začaly budovat podle sebeurčení národů. Rozpadala se mocnářství a vznikaly 
demokracie i občanská a politická práva. Dobu optimismu a nadšení se 
samostatného Československa pomalu, ale jistě vystřídala hospodářská krize. 
Krize ale nikdy není podmíněna pouze jedním faktorem. A spojení právě více 
těchto faktorů umožnilo vzestup nacionalismu, který jistě vedl k nejhoršímu a 
nejnelidštějšímu konfliktu historie – k druhé světové válce. Nacionalismus totiž 
nutně vede k vytvoření jistého ideálu „dokonalé společnosti“, což umožní svalit 



naše problémy na ty, kteří se do tohoto ideálu nehodí. Jakmile se ale začneme 
vymezovat, jakmile se začneme považovat za něco „dokonalejšího“, rozdělíme 
společnost a to nám dovolí chovat se k těm, kteří naše kritéria nesplňují, 
neuvěřitelně krutě. Idea je nebezpečná věc – dává sice naději, ale umožňuje 
nám nevnímat věci racionálně. K tomu všemu zlé a špatné věci mají jednu velmi 
nebezpečnou vlastnost – velice rychle si na ně zvykneme... 
Po válce – zdánlivě nekonečném utrpení s nejistým zítřkem – se dostavil 
naprosto pochopitelný optimismus. Lidé, těžce zkoušeni krutými časy, doufali v 
novou a lepší podobu států i rozdělení společnosti. Avšak systémem, který měl 
na další dlouhé roky ovládat východní Evropu, se stal komunismus. Jeho 
politické filosofie stojí na určitém humanistickém základu, totiž že všichni lidé 
jsou si rovni bez ohledu na svůj původ. Bída dělnické třídy není důsledkem nižší 
inteligence, ale důsledek nedostatku volného času a prostředků nutných ke 
vzdělání, atd. Věří, že společnost je možno převychovat a učinit ji rovnou – to 
byl ten největší omyl, jelikož pro přeměnu společnosti musíme začít každý u 
sebe. 
Kam až ale můžeme zajít, pokud chceme přeměnit a převychovat společnost? 
Jaké jsou hranice ve chvíli, kdy bojujeme za věc, která je podle nás správná? 
Ospravedlňuje účel prostředky, jimiž je ho dosaženo? Jak zasáhnout proti 
odpůrcům tak, abychom nepopřeli vlastní základ celé ideologie? Odpovědi na 
tyto otázky naprosto selhaly a přinesly Čechům i Slovákům to, co přinesly... 
My, další generace, která komunismus na vlastní kůži nezažila, si nedokážeme 
představit, jaké to muselo být, když jste neměli možnost svobodné volby 
rozhodování. Mnohdy ani nemít někoho, kdo by řekl, že tohle není normální, že 
svět okolo je jiný. Jaké to je, žít prakticky bez věrohodných informací. 
Jaké muselo být zklamání, které prožíval každý, kdo s vypětím sil snil o čisté a 
naprosté svobodě. Ideologie, která se zprvu zdála přijatelnou, totiž nepočítala s 
jednou věcí, která je základem každé společnosti – se samotným člověkem. Ať 
vytvoříte jakýkoli systém, vždy bude někdo, kdo s ním nebude souhlasit. Lidstvo 
nemůžeme shrnout dohromady. Musíme počítat s pluralitou názorů, s tím, že 
společnosti nelze přisoudit jeden pouhý názor. 
Nakonec Češi a Slováci svůj boj za svobodu vyhráli. Byla nastolena demokracie - 
systém, který je nejlepší možnou volbou, jelikož bere v úvahu právě onu 
pluralitu názorů, i když právě proto nebude nikdy dokonalý. 
Po roce 1989 dostala veřejnost obrovské množství nabídek politických stran a 
jejich slibů. Přesto se na Slovensku začala řešit otázka národního uvědomění a v 
České republice – jak to bývá - vyrovnání se s minulostí. Následné rozdělení 
nebylo až tak nečekané. Soužití dvou národů na jednom území v minulosti 
nikdy dlouho nevydrželo, zvlášť když ten větší nebere druhého vždy příliš vážně. 



Češi vnímali Československo jako český stát a Slovensko se v něm poněkud 
ztrácelo. Slováci tím pádem nebyli moc vidět a to se jim líbit nemohlo. V roce 
1992 vyvrcholily spory a problémy mezi částí české a slovenské politické 
reprezentace. Žili jsme tehdy ve společném státě spolu, nebo jen vedle sebe? 
Ať už je odpověď jakákoli, rozchod Čechů a Slováků byl příkladem toho, že jsme 
schopni se rozdělit bez střelby a násilí. 
Na Slovensku dnes můžeme vidět velký pokrok – nejen, že Českou republiku 
dohání v HDP na obyvatele, ale s přijetím eura nás dokonce předstihli. 
Rozdělení mezi námi naštěstí nevytvořilo bariéru. Spíše naopak. Po rozdělení 
jsme se znovu setkali – tentokrát ve společné Evropě. 
V dnešní době stojí český a slovenský národ (a nejen oni) před závažnou 
výzvou. Evropa čelí masivní imigraci a svět kolem nás se mění. Češi i Slováci, 
kteří sami emigrovali za dob komunismu, by měli s těmito lidmi cítit větší 
solidaritu a empatii. Lidé, kteří sami zažili časy, kdy utíkali do jim naprosto 
neznámých zemí, by mít pochopení s lidmi v podobné situaci a nenaslouchat 
populistům a dehumanizujícím projevům. Krize se má řešit společně, s 
jednotným postojem, nikoli se proti němu stavět. Evropa, jakou jsme ji dosud 
znali, se mění a pravděpodobně už stejná nebude. Změny se dějí přímo před 
našima očima. Rozsah a důsledky změny už závisí jen na nás. Neměli bychom 
být tak skeptičtí, vždyť to hledání odpovědí nikdy nepomohlo. Musíme přestat 
podceňovat reálné problémy, postavit se k nim čelem a nezapomenout na to, 
pro co Češi, Slováci a mnoho jiných celou historii bojovali – na rovnost, soucit a 
především lidskost. 
 
 
Veronika Stratilová 
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 
Masarykovo nám. 8 
787 58 Šumperk 
Obor: Gymnázium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci v průběhu věků 
 
V roce 1918 vzniklo Československo, stát dvou národů – Čechů a Slováků. Do té 
doby jsme byli součástí Rakouska-Uherska. 
Jedním z hlavních aktérů, který se zasloužil o vznik společného státu, byl T. G. 
Masaryk. Začíná společná historie vývoje státu, řešení nelehkých problémů po 
dramatické cestě dvacátým stoletím. Na úplném konci dvacátého století se pak 
oba národy domluví, že společný vývoj zanikne a každý stát si půjde svou 
cestou. Po rozdělení Československa se cesty obou států stálé prolínají, ale čím 
dál v delším intervalu.  
Většina obyvatel vnímala Slováky jako mladšího bratra, trošku nevychovaného, 
trošku nedovzdělaného, trošku zaostalého, ale milého. Těch několik let od 
rozpadu se situace začíná vyvíjet v náš neprospěch. Silná Ficova vláda na 
Slovensku začíná dělat divy. Stále stoupá minimální mzda a hrubý domácí 
produkt, klesá nezaměstnanost. Domnívám se, že za několik let se z nás může 
stát ten starší bratr v pubertě.  
Oba státy pociťují rozdílnost v kulturách. Vzdaluje se propast národů od sebe v 
jazyce. Vidím to zejména na malých dětech z Česka, které už méně, anebo 
skoro vůbec nerozumějí slovenštině. Děti ze Slovenska daleko více rozumí 
češtině, protože značná produkce v TV se dabuje v českém jazyce.  
Ze všech cizinců mají Češi nejraději Slováky. Potvrzuje to naprostá většina 
průzkumů veřejného mínění. Platí to i obráceně. 
 
Zbyněk Minarčík,  
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 
Masarykova 101 
757 01 Valašské Meziříčí 
Obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informační technologie, 
Veřejnoprávní činnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
Partnerství Čechů a Slováků na státní úrovni započalo rokem 1918 a skončilo 
rokem 1992. Pokud se na tuto dobu podíváme podrobněji, zjistíme, že tento 
vztah nebyl v některých dobách zcela ideální. 
Mezi doby pomyslných partnerských otřesů můžeme řadit například březen 
1939 a vznik samostatného Slovenského štátu pod taktovkou poblázněných 
katolíků - hlinkovců v čele s Jozefem Tisem, který se pokusil ze Slovenska udělat 
satelit Třetí říši. Čechám a Moravě tím nadělal spoustu problémů, za které jej a 
mnoho dalších po skončení války stihl trest. Nejsem si jist, zdali bych jednal 
stejně nekompromisně a tvrdě jako tehdejší představitelé, ale souhlasil bych s 
tím, že zradil Československo a jeho vládu a potrestán být musel.  
Nemůžeme se ale na vztah těchto dvou zemí dívat jen z těchto negativních 
stránek. Myslím, že naše společné státní zřízení mělo i kladné stránky. 
Například ČSR před II. světovou válkou měla jeden z nejpropracovanějších 
hospodářských systémů a platila tehdy za ekonomický zázrak v srdci Evropy. 
Poválečný vývoj raději nechme stranou. Zde, ať se snažím, jak se snažím, 
nemohu najít žádná pozitiva, tudíž zmiňovat negativa mi přijde značně 
nemístné.  
Jak šel vývoj našich států dopředu, řekl bych, že Slováci pociťovali stále 
nutkavější potřebu širší a širší autonomie, protože Česko platilo za staršího 
sourozence, který Slovensko neustále poučuje, radí, opravuje a kontroluje. 
Protože jsem v téhle době nežil, nemohu více danou situaci komentovat. Řekl 
bych, že rozdělení našich států dopadlo po stránce ekonomické celkem dobře a 
oba dva teď již samostatné státy od roku 1993 urazily dlouhou část cesty vývoje 
a Slovensko dokonce v některých věcech Českou republiku předběhlo. Mám tím 
namysli například začlenění do Eurozóny. Vzhledem k tomu, že mé názory jsou 
euroskeptické, jsem rád, že Česká republika toto prvenství nemá.  
 
Jan Musil, 
Obchodní akademie 
tř. Spojenců 11 
779 00 Olomouc 9 
Obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum   
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
Češi i Slováci jsou na světě již od nepaměti, ale začneme naše srovnání z dob, 
kdy vzniklo Československo v roce 1918.  
Bylo to po 1. světové válce a naše země v ní utrpěly docela velké ztráty. Náš 
prezident byl T. G. Masaryk, naše země vypadaly úplně jinak než dnes. Na 
silnicích jezdila auta jen velice málo, žádné moderní vysoké budovy nebyly a 
rozhodně nebyly mobilní telefony nebo takové zboží, jaké máme teď v našich 
obchodech. Později byla 2. světová válka a celý svět i naše země utrpěly 
obrovské ztráty. Mnoho lidí zemřelo, města byla zničena a lidé, co přežili, trpěli 
hladem a bídou.  
Po této válce se ale mnohé změnilo. Nastal v mnoha směrech rozvoj: kulturní, 
technický, školský a mnoho dalších. V obchodech začalo být dostatek zboží, lidé 
si opravovali své domy a na silnicích začalo jezdit mnohem více aut. 
Takto to šlo několik let, až nastala doba, kdy se Česko a Slovensko moc 
nepohodlo a vznikla samostatná Česká republika a Slovensko v roce 1993. V 
tomto roce vznikla Ústava, která platí dodnes a náš prezident byl Václav Havel.  
Postupem času přišli nové telefony, nové zboží do obchodů a mnohem více aut 
na silnicích a také se začali množit lidé. Technologie v našem státě i u našich 
sousedů je na vysoké úrovni, bohužel se to o naší politice říci nedá. Prezidenti 
Miloš Zeman a Andrej Kiska jsou opravdu čísla, a o našich členech vlády ani 
nemluvím. Škoda, že politika nevzkvétá stejně jako technologie nebo jiné 
vyspělé odvětví našeho národního hospodářství.  
 
Veronika Grézlová 
Obchodní akademie 
tř. Spojenců 11 
779 00 Olomouc 9 
Obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUCH ČASU 
 
Jakoby to bylo včera a tentokrát zabrousíme trochu do paměti a do toho co nás 
učili nebo „neučili“ (nebo s čím nás mučili v dějepise v našich školách). 
Vezmeme si tedy prstíček a ukážeme si pozpátku na časové ose, zaměříme se 
na vývoj Česka a Slovenska a bude porovnávat jako v „matice“ nebo spíše já se 
převtělím na paní učitelku a budu vyprávět látku s názvem „ Češi a Slováci a 
jejich stát v proměnách času“. 
Prstíkem si ukážeme úplně na nejvzdálenější útvar na časové ose. Celé české 
dějiny vlastně začínají nečekaně Velkou Moravou kolem roku 833. Vznik má na 
svědomí nejspíše kníže Pribina, kterého něco později vystřídal kníže Rastislav, 
jenž pozval na naše území verozvěsty Cyrila a Metoděje, aby u nás šířili 
křesťanství a sepsali písmo „Hlaholici“. Když se mrkneme dnes už k naším 
východním sousedům a to ke Slovákům, jejich prvním státním útvarem na 
slovenském území bylo VANNINOVO KRÁLOVSTVÍ, kde Slované osidlovali oblast 
pod Tatrami. V roce 791 porazil Karel Veliký  Avary a bylo vytvořeno knížetství 
Nitranské a Moravské, které bylo záhy spojeno ve velký celek 
VELKOMORAVSKOU ŘÍŠI neboli Velkou Moravu, které vlastně patřilo i k nám 
když si vezmete, že Velkomoravská říše jsme byly i my. Vidíte a už tehdy jsme 
měli něco společného. „Řekla bych, že vývoj Slovenského území je nejen pro 
mě, ale i pro vás něco nového a ani zdaleka si nedovedeme představit, jak to 
vůbec mohlo vypadat). Ale čas plynul a my si se s prstíkem posuneme o něco 
blíž k dnešní době a to na Raný český stát. Prostřídalo se tady hodně 
různorodých kmenů. Nejslavnější z nich nám je velice známý rod Přemyslovců s 
prvním historicky doloženým panovníkem Bořivojem I., dále Boleslav, který 
zavraždil svého bratra Václava. („Jenom tak mezi námi, dokázali byste si 
představit zavraždit vlastního sourozence? Ano určitě vás štvou, ale proč je 
zabíjet? Není lepší způsob? Třeba panenka Woodoo? (smích)“). Ve 13. století se 
však na trůn dostává Přemysl Otakar I., který získává dědičný královský titul 
„Zlatá Bula sicilská“ a o něco později se na trůn dostává Přemysl Otakar II. Na 
našem území se vystřídalo mnoho různých rodů, mimo Přemyslovců to jsou 
Lucemburkové, mezi nejznámější osobnosti se řadí Karel IV., Jan Hus nebo Jiří z 
Poděbrad. Dalším rodem se stávají Jagellonci a Habsburkové. Tam si můžeme 
vzpomenout na Ferdinanda I. nebo Rudolfa II. (známého třeba z pohádek 
Pekařův císař, Císařův Pekař). Ale, jak se říká změna je život, a tak bylo načase 
změnit i území a název a proto vzniká Rakousko-Uhersko. České státy spadají 
především pod Předlitavsko, naopak již dnešní Slovensko spadá pod Zalitavsko. 
V této době vznikají první návrhy o snaze pojmenovat toto území „Česko“. To 
se však Habsburkům nelíbí, protože ti si stojí za svém, že mnohem lepší je 
nazývat toto území „České země“. Ale nechme už tady těch méně zajímavých 



dějin. Pojďme se tedy posunout prstíkem opět blíž k dnešním dějinám a bavme 
se o něčem zajímavějším a o tom co nám prali učitelé do hlavy pěkných pár 
měsíců. Píše se tedy rok 1914 a vypukla první světová válka neboli válka mezi 
dvěma bloky mezi Trojspolkem (Německo, Rakousko-Uhersko…) a Trojdohodou 
(  Velká Británie, Francie, Rusko…). Však Rakousko-Uhersko ji pomohlo vyvolat, 
kdy cca měsíc po atentátu, na Františka Ferdinanda d’Este, vyhlásilo Srbsku 
válku. Ale už na začátku bylo jasné, že Rakousko-Uhersko tuto válku nevyhraje. 
Válka tedy trvá po dobu 4 let a končí roku 1918. Začaly se však11 vznášet první 
myšlenky od českých politiků Tomáše Garriguea Masaryka, Edvarda Beneše a 
slovenského politika Milana Rastislav Štefánika ke sjednocení samostatného 
západoslovenského státu. To mimo jiné napomohlo, že čeští a slovenští vojáci 
nastupovali na stranu bojující proti Rakousku-Uhersku a tím vytvořili pozdější 
československé legie, ale i menší zárodek pro vznik budoucí Československé 
armády. Tím došlo v roce 1915 ze strany Tomáše Garriguea Masaryka k podpisu 
Clevelandské dohody mezi dvě českými a slovenskými spolky. Čas tedy plynul 
jako voda jak se říká a lidé se probouzí do rána 28. října roku 1918, kde v Praze 
je vyhlášena Československá republika, tedy Češi a Slováci začínají táhnout za 
jeden provaz. Nastává období mnoha změn, přece jsme nebyli jenom jeden 
malý státeček, ale zvětšili jsme se a tak nám nezbývalo nic jiného než se trochu 
uskromnit a podělit se s bratry Slováky, ke kterým byla připojena ještě i 
Podkarpatská Rus. Od doby vzniku samostatného Československa až do doby 
mnichovské krize se tomuto období nazývalo PRVNÍ REPUBLIKA. Tehdy bylo 
Československo neuvěřitelně nejen hospodářsky (Škodovy závody v Plzni, 
Baťovy závody ve Zlíně nebo Vítkovické železárny), ale i kulturně vyspělé, 
kterým ještě více pomohla Rašínova měnová reforma, kde dvacátá léta 
dvacátého století byla ekonomicky velmi úspěšná.  Ze svým zhruba 
čtrnáctimilionovém obyvatelstvem, kde zde nežili jenom Češi a Slováci, ale i 
Němci, Poláci, Maďaři a Rusíni jsme byly neuvěřitelně vyspělý stát.  „Kdo by to v 
té době řekl?“ Asi jsme toho měli málo na práci a tak se přivalila další kupa. 
Československo řešilo další problém a to s hranicemi, protože Německo se 
chtělo odtrhnut a osamostatnit a proto byly hranice obsazené armádou. Už za 
doby Rakouska-Uherska jsme příliš vřelé vztahy s našimi západními sousedy 
neměly. Když byl v Německu nastolen nacismus a k moci se dostává Adolf 
Hitler, obsazující Rakousko, bylo Československu jasné, že je další na seznamu. 
Nezachránilo nás ani okamžité ozbrojení a vytváření pohraničního opevnění. 
29. září roku 1938 byla podepsaná Mnichovská dohoda, ve které bylo jasně 
napsáno, že pohraniční oblasti Čech a Moravy budou patřit Německu. Prozatím 
neoficiálně nazvaná DRUHÁ REPUBLIKA neměla dlouhého trvání, protože zbylé 
části Čech a Moravy byly zabrány Němci a vyhlášen Protektorát Čechy a 
Morava. Den před vyhlášením Slovensko vyhlásilo nezávislost a Maďarsko tedy 



zabralo Podkarpatskou Rus a část jižního Slovenska. 1.záží napadá Hitler 
Německo a začíná 2. světová válka. Během války bylo posláno do 
koncentračních táborů neskutečné množství českých i slovenských obyvatel a 
staly se tak obětmi nacistického Německa (především židé a Romové, oběti se 
počítali v řádech několik set tisíc). Největším úspěchem ze strany 
Československa byl atentát na Reinharda Heydricha, který zemřel pár dní v 
nemocnici po útoky Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka a Josefa Válčíka. Nacisté 
naoplátku rozpoutali brutální odvetu, vypálením vesnic Lidice a Ležáky. Druhá 
světová válka končí 9. května 1945, kdy byla Praha osvobozena Sovětskými 
vojsky. Tím by se dalo říct, že vzniká „jakoby“ třetí Československá republika, 
velmi silně závislá na Sovětském Svazu. Po volbách se k moci dostává Klement 
Gottwald, který začal úřadovat poněkud brzy a už v říjnu 1945 byly znárodněny 
velké průmyslové podniky, banky a pojišťovny, ve kterých pracovalo několik 
tisíc lidí. V únoru 1948 se díky převratu uchopují moci komunisté. Tato situace 
napomohla mnoha lidem k rozhodnutí , zda emigrovat nebo neemigrovat. 
Komunisté naslibovaly hory, doly například sociální jistotu, ale na druhou 
stranu však omezovaly základní lidská práva a svobodu. Teror však pokračoval a 
obětí se stala například politička Milada Horáková a další. Jakoby toho strachu, 
obav, problémů, starostí a skoro žádné svobody bylo málo, 21. srpna 1969 bylo 
potlačeno Pražské jaro invazí spřátelených vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa, kde jsme byly okupování Sovětským svazem až do roku 1991. 
Přes veškerou bezmoc docházelo k mnoha tragickým situacím. Jednou z nich je 
upálení Jana Palacha, které vedlo k vlně obav a zároveň i strachu šířícím se 
celým Československem. Jen si představme, jak se v té době dozvídáme z 
rozhlasu o této události. Jak byste se zachovaly? Co by se vám jako první mihlo 
v hlavě? V této době, však se našli i ti, kteří zrealizovali vzepření tohoto režimu, 
a vzniká Charta 77. Ve spojení Charta 77 neodmyslitelně patří Václav Havel. Ale 
přece v takovém napětí by nikdo nemohl žít tak dlouho a bylo na čase, aby se 
začalo něco dít. V 80. letech 20. století se začíná hroutit východní blok a vzniká 
zahájení Sametové revoluce, kde došlo k napadení demonstrujících studentů 
policisty 17. listopadu 1989. Potyčka se odehrála na Národní třídě v Praze, kdy 
se studenti s povolené demonstrace na Albertově přesunuly až na Národní 
třídu. Po zásahu následovaly dny plné stávek, dalších demonstrací a vytvoření 
Občanského fóra. Snaha byla úspěšná a projevilo se to, jak jsem psala na 
začátku „Češi a Slováci táhnou za jeden provaz“ a tedy podařilo se jim sesadit 
komunistickou vládu. Prezidentem se stává Václav Havel. Opět nový název 
Česká a Slovenská federativní republika, však už neudržela tu moc dvou států a 
došlo k rozdělení na dvě samostatné republiky, bez větších problémů. Po 
Václavu Havlovy se naším prezidentem stává Václav Klaus. Česko v roce 1999 
vstupuje do NATO a v roce 2003 do Evropské unie. Nynějším prezidentem je 



Miloš Zeman a naše dosavadní a upadající měna je česká koruna. Slovensko do 
Severoatlantické aliance vstupuje v roce 2004 a do Evropské unie také v roce 
2003. Nynějším prezidentem je Andrej Kiska a za svoji národní měnu přijali 
Euro. 
Tak, prstíkem jsme po dlouhé ose doputovaly až k současným dějinám a je ve 
hvězdách jak a co se bude dít další roky. I když sami uznejme z velké části, co se 
děje v dnešním světě máme na svědomí i mi lidé. 
Doufám, že jsem vás s mým ne moc profesionálním pedagogickým výkladem 
nenudila, že oceníte mou snahu a že si z toho aspoň něco málo odnesete! 
 
Denisa Starostová, 
Obchodní akademie Prostějov 
Palackého 18 
796 01 Prostějov 
Obor: Obchodní akademie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 
 
Stát Čechů a Slováků bylo Československo, jenž vznikl vyhlášením 20. října 
1918. Byl to stát ve střední Evropě. Československo zahrnovalo území Čech, 
Moravy, jihovýchodní část Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Název 
tohoto státu se několikrát změnil. Název se začal měnit, už za první republiky, 
která trvala od roku 1918 do 29. září 1938 přinuceném podepsání Mnichovské 
dohody. V letech 1918 až 1920 byl název Republika Československá nebo Česko 
– Slovenský stát. V letech 1920 až 1938 se používal název Československá 
republika. Za druhé republiky, která byla v roce 1938 až 1939 byl používán 
název Československá republika. Po Druhé světové válce, která trvala od roku 
1938 do roku 1945 byl používán zase název Československá republika až do 
roku 1960. Během druhé světové války vznikl protektorát Čechy a Morava a 
Slovenský Štát, v jehož čele byl Jozef Tiso. V roce 1960 byl název státu změněn 
na Československou socialistickou republiku. Po pádu režimu byl v roce 1989 
název změněn na Československou federativní republiku a po dlouhých sporech 
byl schválen název Česká a Slovenská Federativní Republika, který se používal 
do roku 1993, kdy tento stát zanikl. Důležitou osobností v Československu je 
první Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kterého v roce 1935 
vystřídal Edvard Beneš. Za třetí republiky bylo Československo okupováno 
německou armádou. V době od 29. srpna 1944 do 28. října 1944 bylo Slovenské 
Národní povstání, což bylo ozbrojené vystoupení protifašistických sil na území 
Slovenska v závěru druhé světové války a ve kterém bojovalo i 3000 Čechů. Po 
skončení druhé světové války bylo Československo obnoveno, ale bez území 
Podkarpatské Rusi. Československo definitivně zaniklo 1. ledna 1993, kdy se 
Česká republika a Slovenská republika zcela osamostatnila jako dva samostatné 
a na sobě zcela nezávislé státy. Dodnes máme 1. ledna Státní svátek. Podle 
mého názoru Češi a Slováci byli, jsou a budou ‚‚ Bratři a sestry ‘‘.  
 
Jana Müllerová 
Obchodní akademie Prostějov 
Palackého 18 
796 01 Prostějov 
Obor: Obchodní akademie 
 
 

 

 



Rozhovor: Život v komunismu 

Mohlo se jednoduše cestovat po světě? 

Ne. Bylo potřeba zažádat o výjezdní doložku, která nemusela být z mnoha 

důvodů vydána. Všechny cenné věci, které byly vyváženy do zahraničí, musely 

být označeny v dokumentech a dovezeny zpět. 

Kam se jezdilo o prázdninách? 

Děti většinou byly na pionýrských táborech, kde se spalo ve stanech někde u 

lesa nebo u vody. Vařilo se v polní kuchyni. Splňovali se bobříci mlčení, odvahy 

atd. 

Jaká byla dostupnost zboží? 

Bylo dostupné pouze zboží vyrobené nebo vypěstované v České republice. 

Zahraniční zboží se dováželo málo a nebylo běžně dostupné. Prodávalo se 

v Tuzexu, kde byla speciální měna bony, s kterými se na černo obchodovalo. 

Tropické ovoce bylo také nedostatkové zboží, na které lidé stáli velké fronty. 

Existovala v této době televize? 

Ano. Televize byla nejprve černo-bílá, později i barevná, ale bez dálkového 

ovládání. Vysílaly se pouze tři programy a to ČT1, ČT2 a STV. 

Jakým způsobem se dalo telefonovat? 

Mobilní telefony neexistovaly. Byly pouze pevné linky, které byly zavedeny jen 

v některých domácnostech. Ostatní chodili telefonovat buď k sousedům, do 

venkovní telefonní budky nebo na poštu. 

Jaká byla kultura? 

Slavil se mezinárodní den žen a každá žena dostala karafiát. 

1. května se organizovaly prvomájové průvody s alegorickými vozy 

(naaranžované vozy). Chodilo se s mávátky ve státních barvách nebo s bílou 

holubicí (holubice míru). Na školách a státních budovách musely být vyvěšeny 

československé a sovětské vlajky a lidé v domácnostech lepily na okna malé 

papírové vlaječky. 



9. května se pořádaly lampiónové průvody, které byly povinné. 

Kde lidé pracovali? 

Lidé byli zaměstnáni většinou ve velkých fabrikách (státních závodech), 

neexistovali soukromí podnikatelé. 

Lucie Kučerová, 

Obchodní akademie Prostějov 

Palackého 18 

796 01 Prostějov 

Obor: Obchodní akademie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČEŠI A SLOVÁCI A JEJICH STÁT V PROMĚNÁCH ČASU 

Není to tak dávno, co se náš stát jmenoval Československo. Měli jsme zde místo 

demokracie komunistický režim.  Ne každému právě komunistický režim 

vyhovoval. Bylo zakázáno jezdit do zahraničí, nebyla volná svoboda slova, 

člověk nemohl svobodně studovat, bylo nedostatkové zboží nebo třeba jste 

nemohli vyjadřovat svou orientaci. Demokracii si váží spíše mladí lidé, kteří 

nezažili komunistický režim, nebo lidé kteří jsou finančně zajištěni. Naopak ji 

nechtějí lidé ve středním věku, co mají nižší vzdělání. Ale opravdu bychom 

chtěli bývalý režim zpět? Zeptala jsem se na pár otázek nejmenované osoby o 

komunistickém režimu. Sami posuďte, co si o tom myslíte. 

Jak hodnotíte komunistický režim?  

Určitě kladně. Za komunistického režimu musel mít každý práci. Ten kdo 

nechtěl pracovat, byl příživník a za to ho zavřeli do vězení. Tím pádem všichni 

měli jistotu finančních příjmů. Také poskytovali bezúročné půjčky pro rodiny a 

celkově podporovali rodiny s dětmi. 

Co se Vám nelíbilo na komunistickém režimu? 

Nelíbilo se mi, že byly uzavřeny hranice a lidé nemohli svobodně cestovat. Na 

druhou stranu, byly hranice bezpečné před teroristy.  

Jezdili jste s rodinou na dovolenou do zahraničí? 

Do zahraničí jsme nejezdili. Jen do zoologické zahrady. Vlastně jsme ani neměli 

peníze na cestování. 

Měli jste dostatek jídla? 

Ano, jídla jsme měli vždy dost. Suroviny, které se vyráběly v republice např. 

mléčné výrobky, maso nebo potraviny byly kvalitní a chuťově dobré. Občas ale 

v obchodě chybělo nějaké zboží. 

Jaké?  

Toaletní papír, dámské vložky, zápalky nebo dovozové potraviny. 

Co to byly bony? 

Poukázky do Tuzexu. 



Co je Tuzex? 

Obchod hlavně se zahraničním zbožím, které nešlo nikde jinde koupit.  

Vadilo Vám, že jste neměli svobodu slova? 

Mně osobně to nevadilo. S tím měli problém starší generace. 

Mohla jste jít do ŽŠ na jakou školu jste chtěla? 

To záleželo hlavně na rodičích, financích a známostech. Člověk se dostal hlavně 

na učební obor, ale problém byl dostat se na maturitní obor nebo na vysokou 

školu. 

Mohli lidé svobodně vyjadřovat svou orientaci? Myslím homosexualitu. 

Ne, v té době existoval jen jeden názor, že normální je být heterosexuál. Když 

byl někdo jinak orientovaný, považovalo se to za úchylku, za něco špatného a 

nenormálního. 

Co Vás ve škole učili o komunistickém režimu? Učili Vás tu komunistickou 

ideologii?  

Ano, hlavně propagaci jejich názorů a myšlenek. V té době nám to přišlo 

normální. 

Co si myslíte o železné oponě a jak jste reagovala na zrušení opony? 

V té době mi to bylo jedno. Měla jsem 15 let a tuhle situaci jsem moc 

nevnímala. 

Myslíte, že rok 1989 přinesl nějaké změny ve Vašem myšlení? 

Určitě se člověk zamyslel nad tím, co ho teď čeká. Co se bude dít s republikou, 

jak se bude měnit politická situace a jaké následky to bude mít pro náš běžný 

život. 

Za komunistického režimu jsme byli Československý stát. Co říkáte na rozpad 

Československa?  

Jeden člen z naší rodiny pochází ze Slovenska. Nikdy jsme spolu neměly mezi 

sebou konflikty. S rodinou ze Slovenska udržujeme stále rodinné vztahy a 

navzájem se navštěvujeme. Mrzí nás, že se Československo rozpadlo. 



Lucie Radvanská, 

Obchodní akademie Prostějov 

Palackého 18 

796 01 Prostějov 

Obor: Obchodní akademie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co máme společného s našimi slovenskými bratry 

Dle mého názoru máme s našimi slovenskými sousedy mnoho společného už 

od počátků. A tím myslím už tu chvíli, kdy se náš praotec Čech postavil na horu 

Říp a prohlásil tuto zemi za naši.  

Naše soudružnost se projevila i v době národního obrození, kdy jsme společně 

chtěli dobýt zpět svou svobodu z rukou rakouských monarchů. Básně Jana 

Kollára, slovenského básníka z doby druhé fáze národního obrození, obhajují 

Slovany a jejich práva stejně jako díla například Josefa Jungmanna, Františka 

Palackého nebo Františka Čelakovského. Podobné to bylo i za vzniku první 

(Československé) republiky, kdy se k nám Slováci připojili a vytvořili s námi 

jednotný stát. Mají s námi také společné jiné věci, například hranice, část slovní 

zásoby, podobnou mentalitu a názory. 

Mrzí mě, že se naše státy rozdělily, protože já osobně mám Slováky rád. Jejich 

jazyk je krásný a krajina, ve které žijí, je tak neskutečně nádherná, až to bere 

dech. Jsem rád, že  

i přesto, že jsme dva jednotlivé státy, tak se stále setkáváme v oblasti umění, 

konkrétně třeba v televizních pořadech Československo má talent nebo Star 

Dance.  Rád poslouchám hudbu, kterou skládají slovenští interpreti, kupříkladu 

Majk Spirit a Jaro Slávik. A věřím, že  

u slovenských posluchačů je to podobné i s našimi českými, moravskými a 

slezskými současnými interprety 

Proto si myslím, že máme společných mnoho věcí v minulosti i v přítomnosti, a 

pevně věřím, že budeme mít mnoho společného i v budoucnosti. 

Filip Šustek 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 

Holešovská 394 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

 

 

 



Vzpomínky na Československo 

Jmenuji se Jindřich Klíma a jsem jeden z posledních žijících lidí, co si pamatují 

vznik Československa a České republiky. Narodil jsem se 7. července 1895, tedy 

ještě za Rakouska – Uherska. Už od mládí jsem snil o dni, kdy budeme volní od 

rakousko-německé nadvlády  

a vznikne něco nového, něco lepšího. V roce 1914 jsem byl povolán na vojnu, 

abych mohl bojovat za císaře pána a jeho rodinu, řečeno slovy knižní postavy 

pana Haška. Ovšem já za Rakousko bojovat netoužil, bojovat proti slovanským 

národům, jako jsou Rusové nebo Srbové, jsem ze srdce nechtěl. A proto jsem 

asi zhruba v půlce války přešel bojovat po boku států Dohody a přidal se k 

Československým legiím. Mezitím Tomáš Garrigue Masaryk společně s 

Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem vytvořili 

československou národní radu a bojovali za to, aby mohl vzniknout samostatný 

československý stát. To se jim naštěstí povedlo, a tak v roce 1918 vznikla (první) 

Československa republika v čele s Tomášem Garriguem Masarykem. Konečně 

po dlouhé době strávené pod Rakousko – Uherskou vlajkou jsme byli my, 

Slováci a Češi, volní a spolu.  

Ale všechno krásné netrvá věčně, a tak po tom, co se vlády v Německu zmocnil 

Adolf Hitler, jsme byli opět odtrženi od našich slovenských přátel a rodin a 

vznikl Protektorát Čechy a Morava. Vše začalo v Mnichově, zanedlouho 

německá vojska napadla Polsko. Následující době říkáme Druhá světová válka, 

nejtemnější doba nejen Čechů  

a Slováků, ale celého lidstva. V hrůzách této války bylo mnoho milovaných 

staveb, památek, vzpomínek a hlavně lidských životů zničeno, ale nebyly 

zničeny vztahy mezi dobrými lidmi.  

Avšak za necelé tři roky začala vláda Komunistické strany v čele s Klementem 

Gottwaldem. Kdo mohl, snažil se dostat na Západ, dál od všech příkazů a zákazů 

komunistické vlády. Komunisté začali vše znárodňovat a nakládat s tím podle 

svého vlastního úmyslu. Dokonce likvidovali své politické odpůrce, náboženské 

představitele a všechnu inteligenci, která nesouhlasila s jejich stylem 

rozhodování a vlády. V roce 1953 zemřel Stalin a také Klement Gottwald. 

Prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký. V tomto roce došlo ke měnové 

reformě, kvůli které jsme přišli o hodně úspor. 



Život pokračoval dále, pomalu jsem si začal zvykat na nesvobodu, sice nerad, 

ale co jiného se dalo dělat. Teprve v roce 1968 jsem si uvědomil, že to vše 

teprve začíná a že se komunistická vláda bude hřát na území Československa 

přes dalších 20 let. V roce 1968 nás obsadila vojska Varšavské smlouvy. Poté 

začala doba normalizace. Na nějakou demokracii jsme mohli zapomenout. Vše 

bylo sledováno, člověk musel dávat pozor co, kde a hlavně o kom řekne. V 

tomto období vznikla Charta 77, která kritizovala a nesouhlasila s 

komunistickou vládou a nebála se jejich hrozeb. 

 Komunistický nátlak pokračoval až do roku 1989. V tom roce se vše změnilo. Z 

něčeho, co začalo, jako malá demonstrace studentů na Albertově, se vyklubalo 

něco většího, mocnějšího, než kdokoliv mohl čekat. Dokonce to zaskočilo i 

velkou komunistickou stranu, a tak vyslala na klíči zvonící studenty Veřejnou 

bezpečnost, ale to se samozřejmě nikomu z nás nelíbilo, a proto jsme šli 

bojovat za svobodu. Ne meči, samopaly nebo něčím podobným, ale našimi 

názory a touhou být opět volný. Dalo to spoustu práce, ale nakonec 

komunistická vláda odstoupila a nastala nová éra spravedlnosti a volnosti slov a 

činů. Prezidentem byl zvolen Václav Havel. 

 V roce 1993 se Československo rozdělilo na dva samostatné státy, ale pouto 

mezi námi a našimi slovenskými sousedy rozděleno nebylo. Možná si říkáte, že 

by takto starý člověk ani žít nemohl, natožpak si vše ze svého života pamatovat, 

ale věřte tomu, že kousek tohohle staříka je v každém z nás. Každý z nás si 

pamatuje aspoň malinkatou část naší československé historie. 

Pavel Marnota 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 

Holešovská 394 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

 

 

 

 

 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 

 Jako Češi a Slováci jsme prožili v průběhu času mnoho světlých, ale i 

temných okamžiků. Naše společná historie je velmi pestrá a nemusel by se za ni 

stydět žádný z nás. 

 Po utlačování od Rakouska a Uherska a následného utrpení z 1. světové 

války mohla být vyhlášena naše první samostatná republika. To se stalo 28. 

října 1918 a prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk, Čechy a 

Slováky nazýván "tatíček národa". Konečně mohli být všichni svobodní, 

Československo bylo na rozkvětu. Naší zem znali po celém světě díky 

továrníkům a podnikatelům, například Tomáše Baťu, který vyvážel své boty do 

celého světa. Masaryk vykonával funkci prezidenta až do roku 1935, pak byl 

zvolen nový prezident Edvard Beneš. 

 Edvard Beneš řídil Československo před, ale i po 2. světové válce. Od 

začátku vlády Beneše se na Československo snášel strach v podobě nacistického 

Německa, které čím dál víc ukazovalo světu svou armádní sílu. Po zradě v 

Mnichově v září 1938, kdy byly následně Sudety přiřazeny k Německu, tušili 

všichni, včetně vlády, že nás čekají další léta temna. V září 1939 začala 2. 

světová válka, zástupci vlády se přesunuli do Londýna, Slováci se už před tím 

rozhodli vyhlásit svůj samostatní stát a připojili se k Německu. Po dlouhých a 

krutých letech byla válka ukončena i s velkým přispěním Čechů a Slováků. 

 Od února 1948 se do vedení Československa dostala komunistická strana 

a začala nová a dlouhá kapitola naší historie. V 50. letech proběhlo další smutné 

období, a to období politických procesů, kdy byli nevinní lidé posíláni do 

pracovních táborů, vězení a v tom nejhorším případě na popraviště. 

Nejvýznamnějším procesem bylo odsouzení a popravení Milady Horákové, 

tenhle proces se řeší do dnes. Po době politických procesů přichází  

60. léta, přesněji rok 1968, který se zapsal do paměti všech jako okupace vojsky 

Varšavské smlouvy.  

 Okupace pod sovětskou nadvládou trvala dlouhých 21 let. Během tohoto 

období nebylo možné cestovat do západních zemí, informace byly cenzurovány 

komunistickou vládou. Tohle období skončilo sametovou revolucí v listopadu 

1989, kdy Sovětský svaz začal ztrácet kontrolu nad svým okupovaným územím.  



 Po listopadu jsme se opět stali samostatným Československem, 

prezidentem byl zvolen Václav Havel, který odstartoval a celou dobu řídil 

sametovou revoluci. Naše společná historie končí 1. 1. 1993, kdy jsme se 

rozdělili na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. 

Radek Bartoš 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 

Holešovská 394 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Československo a život mé prababičky 

Česká republika a Slovensko. Dnes dva státy, dvě vlády, dva odlišné příběhy. 

Dříve však Československo. Jeden stát, jedna společná vláda, jeden společný 

příběh. Myslím si, že navzdory rozdělení dnes Česká republika a Slovensko stále 

patří ke státům s nejlepšími vzájemnými vztahy ať už v oblasti politické, 

obchodní i mnoha dalších. Přesto už však jde o dva cizí národy.  Přemýšleli jste 

někdy nad tím, proč vlastně Československo vzniklo, proč se rozdělilo a co 

všechno se během společné historie těchto dvou národů odehrálo? Myslím, že 

jednou by se nad těmito otázkami měl zamyslet každý z nás. Mně osobně se 

příběh těchto dvou národů dotýká velmi a odjakživa mě velice fascinoval. 

Nechtěla jsem ale po informacích pátrat na internetu, ne, já chci vědět, jak to 

všechno bylo doopravdy, bez lží a cenzury. Dovolte mi tedy, prosím, povyprávět 

vám příběh mé prababičky.  

Jako každý rok i letos trávím podzimní prázdniny u své prababičky na Slovensku. 

Jmenuje se Mária, narodila se 1. 12. 1918 v Popradu a zanedlouho oslaví již své 

97. narozeniny. Stařenka žije sama v malé vesnici Važec, která leží na úpatí 

Vysokých Tater. Na svůj věk je stále neuvěřitelně aktivní. Jezdíme spolu na 

výlety, chodíme na procházky do hor, anebo jí pomáhám při práci na její 

rozlehlé zahradě. Dnes nám však počasí nepřeje. Obloha je zcela zatažená 

černými mraky a okolní přírodu neustále smáčejí husté provazce deště. My s 

babičkou se však nikdy nenudíme. Ze staré krabice na půdě si beru notes, tužku 

a společně zasedáme ke stolu. Chci znát celý příběh, hezky od začátku, a proto 

musí prababička hodně zapátrat ve své paměti. Zanedlouho se jí vybavují 

všechny vzpomínky a já začínám psát příběh nejen její, začínám psát příběh 

celého Československa.  

Když se prababička narodila, končil se rok 1918, o televizi či mobilním telefonu 

si mohli nechat zdát snad jen nějací vynálezci a otisk lidské nohy na Měsíci byl 

hudbou vzdálené budoucnosti.  „Když jsem byla malá, neměli jsme to 

jednoduché. Peněz jsme příliš neměli, tatínek i maminka tvrdě dřeli a doba byla 

těsně po válce opravdu zlá.“ Stát však pod vedením tehdejšího prezidenta T. G. 

Masaryka začal poměrně brzy vzkvétat. Až do roku 1933 bylo Československo 

státem s poměrně vysokou životní úrovní, ale pak přišla celosvětová 

hospodářská krize a vše se změnilo. 



V témže roce začala prababička studovat na Střední škole obuvnické v Popradu. 

Byla to škola, kterou nikdy studovat nechtěla, původně se chtěla stát lékařkou, 

ale její tatínek byl švec a řemeslo zkrátka musel někdo zdědit. Za dob babiččina 

studia se nic významného nestalo, život v Československu probíhal vcelku 

poklidně. Jenže potom přišel rok 1938. Poté, co byla československá vláda 

přinucena přijmout Mnichovskou dohodu, připadly celé Sudety Třetí říši, 

Těšínsko Polsku a později i nemalé části Slovenska a Podkarpatské Rusi 

Maďarsku. Okleštěné Československo však existovalo jen krátce, neboť 14. 

března 1939 pod nátlakem Hitlera Slovensko vyhlásilo samostatnost a jako 

Slovenská republika se stalo satelitem hitlerovského Německa. Zbylé území 

českých zemí bylo 15. března 1939 obsazeno nacistickými vojsky a o den 

později byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Všechny tyto události 

předcházely začátek dosud nejkrutější války v historii lidstva. 1. září 1939 

propukla 2. světová válka. Těsně po jejím propuknutí se maminka mé 

prababičky rozhodla poslat dceru za svou sestrou do Čech. Doufala, že tam 

bude ve větším bezpečí. Teta Věra bydlela ve městě obuvi, ve Zlíně. Pracovala 

jako ševcová pro firmu Tomáše Bati. Má prababička začala zanedlouho po svém 

příjezdu pracovat ve stejné firmě, kde se později seznámila s mým 

pradědečkem Františkem.  

„Pamatuji si na první setkání s tvým dědou. Nesl mi tehdy zrovna krabici plnou 

podrážek, a když mě uviděl,  zakopnul a všechny je rozsypal na zem. Strašně se 

mi omlouval a ještě ten den mě pozval na zmrzlinu.  Zamilovali jsme se do sebe 

na první pohled a hned jsme spolu začali chodit.  Začalo nejkrásnější období 

mého života. Naše štěstí však bohužel netrvalo dlouho. Tvůj pradědeček byl 

židovského původu, a proto byl roku 1942 umístěn do Terezína a poté byl 

převezen do koncentračního tábora v Osvětimi. V době války jsme neměli o 

existenci a významu koncentračních táborů ani ponětí, celou dobu jsem si 

myslela, že dědečka poslali někde šít boty pro vojáky. Až po válce jsme se 

dozvěděli, jaké hrůzy se tam odehrávaly.“  

 Koncentrační tábory byly zakládány Němci na území Německa, Polska, 

Rakouska i Česka. Jednalo se o takzvané vyhlazovací tábory, jejichž hlavním 

úkolem bylo vyvražďování a likvidace Židů, homosexuálů, nepřátel říše a 

politických vězňů. Během války jen v Osvětimi zemřelo téměř 1,5 milionu 

nevinných lidí. O existenci vyhlazovacích táborů se svět neměl nikdy dozvědět. 



Tento záměr však Němcům nevyšel a při osvobozování území na konci války 

byly tyto hrůzné „továrny na smrt" odhaleny.  

   Válečná doba byla velmi krutá i pro civilní obyvatele, spousta lidí byla 

bezdůvodně zabita a lidé se dokonce udávali mezi sebou navzájem. Na sklonku 

této války, doposud nejhorší války v historii lidstva, při které zahynulo téměř 60 

milionů lidí, se má prababička vrátila domů, na Slovensko. Po úplném 

osvobození v květnu roku 1945 bylo Československo znovu obnoveno. „Domů 

na Slovensko jsem se vrátila bez tvého pradědečka. Když jsem se dozvěděla o 

tom, co se v koncentračních táborech doopravdy odehrávalo, ztratila jsem i 

poslední naději. Když se potom 6. června v roce 1946 objevil na prahu dveří 

našeho domu, nemohla jsem tomu uvěřit. Hned ten rok jsme se vzali a o rok 

později se narodila tvá babička. Náš příběh dopadl šťastně, což se bohužel nedá 

říci o příbězích tisíců dalších Čechoslováků." 

Prababička s pradědečkem si potom dalších třicet let žili svůj ničím nerušený, 

poklidný život – i se svými dětmi a vnoučaty. Nástup komunistického režimu v 

roce 1948 ani další politické události se jich téměř nedotkly. Žili spolu šťastně až 

do roku 1977, kdy se pradědečkovo srdce navždy zastavilo. Od té doby babička 

žije v malé chaloupce na úpatí Vysokých Tater sama.  

Československo definitivně zaniklo k 1. lednu 1993, kdy se Česká republika a 

Slovenská republika zcela osamostatnily jako dva samostatné a na sobě zcela 

nezávislé státy.   

Právě jste dočetli příběh mé prababičky, příběh neobyčejné ženy, která se prala 

s nástrahami svého nelehkého osudu stejně statečně jako tisíce dalších 

obyvatel v Československu. Myslím, že jim patří náš velký dík za to, že zvládli 

prožít 20. století, toto nelehké období v historii našich zemí, tak statečně, 

odhodlaně a se ctí. Nebýt jich, možná bych ani já nemohla sepsat tento příběh. 

Kdyby nebylo nesmírné odvahy řady českých a slovenských lidí, možná bychom 

dnes všichni mluvili německy a naše samostatné republiky by nikdy nevznikly.   

Martina Jemelková,  

Střední lesnická škola 

Jurikova 588, 753 01 Hranice 

Obory: Lesnictví 

 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 

Úvaha 

Jak bychom na tom byli v dnešní době, kdyby původní Československo 31. 

prosince 1992 nezaniklo? Fungovala by  Česká a Slovenská Federativní 

Republika v normálním režimu dál? Jaká by byla naše kultura, jakou řečí 

bychom se dorozumívali? Kdo by byl hlavou státu? Takové otázky si klade jistě 

většina lidí. Ale nad těmito myšlenkami už můžeme jen  „dumat.“ Dnes už 

máme samostatný slovenský a taky český stát a vše je jinak. Máme sice jen 

málo odlišný jazyk, kulturu a prostředí, ve kterém žijeme, ale už spolu nemáme 

vlastně nic společného kromě hranice a minulosti.  

Nedávno jsme mohli oslavit 97. výročí vzniku Československa. Ale k oslavám se 

přidala jen hrstka lidí. Nevím, jak tomu bylo u našich sousedů Slováků, jestli 

vůbec nějaký svátek slaví, ale u nás v Česku tento svátek zaniká. Kontroverzní 

je, že Den vzniku samostatného Československa oslavují i politici, kteří tuto 

republiku rozbili. Dříve žily významné osobnosti, které by za myšlenku 

samostatného Československa položily život. Dnešní člověk by si měl z těchto 

osobností vzít příklad. Mám nepříjemný pocit, že lidé postupně ztrácejí národní 

hrdost. Podle mě je na vině i současné politické dění. Zdá se mi, že také naše 

historické chápání je někde jinde než v jiných evropských zemích.  Lidé, kteří 

zažili doby Československa, o své minulosti moc nemluví. A my, mladí, o tom 

víme jen to, co se dozvíme ve škole od svých učitelů. Ono to svým způsobem 

stačí. Ale kdyby se ti starší podělili o své zkušenosti a osobní prožitky z té doby, 

tak by se na to mladá generace našeho státu mohla podívat i jinýma očima a 

nemusela by opakovat stejné chyby. A taky kdyby někdo ze současných politiků 

myslel tak jako T. G. Masaryk, bylo by to určitě jinak. Měli bychom své vzory a 

lidé by mohli být pyšní na svou vlast. Nezbývá nám nic jiného, než doufat v to, 

že se naše Česká republika vzchopí a my budeme moct být zase hrdí na stát, ve 

kterém žijeme. Totéž přeji i našim bratrům Slovákům a myslím, že ani tak 

nezáleží na tom, jestli bude naše budoucnost společná, či rozdělená. 

Michal Kratochvíl 

Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie Uherský Brod,  

Nivnická 1781, 68801 Uherský Brod 



Obory: Mechanik elektrotechnik - 3D technologie a robotika, Mechanik 

elektrotechnik - Počítačová technika, Strojírenství, Autoelektrikář, Autokarosář, 

Elektrikář, Nástrojař, Obráběč kovů, Operátor skladování, Obchodní akademie, 

Sociální činnost, Podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 

Teď Vám chci, děti, povyprávět příběh, který se odehrál dřív, než jste se 

narodily. Tehdy jsem se já, nevýznamný Robert Drážský, vrátil zpátky časem a 

varoval Svatopluka I. před blížícím se nebezpečím. 

Psala se léta páně 871 a Svatoplukovi  se narodil druhý syn, kterého 

pojmenoval Svatopluk II. Otec měl z dalšího potomka ohromnou radost a 

očekával, že spolu se svým prvorozeným synem Mojmírem II. budou dlouho 

vládnout Velkomoravské říši a dovedou ji až na samotný vrchol slávy. Už tehdy 

to byla mocná říše v Evropě, významně přesahovala území dnešního státu a já  

jsem jasně cítil, že je jí předurčena velká budoucnost, tisíciletá budoucnost 

Čechů a Slováků, kteří tvořili jádro této mnohonárodnostní říše. Chvěl jsem se 

při pomyšlení, že se tento můj sen může rozplynout jak pára nad hrncem kvůli 

rozmarným panovnickým synáčkům, kteří neuposlechnou dobrých rad svého 

moudrého tatínka, aby drželi pospolu. A proto jsem byl  vyslán, abych se 

pokusil změnit dějiny. 

Díky tajnému stroji času, který jsem bohužel mohl použít jen jednou, jsem se 

dokázal vrátit zpět do roku 893.  Té krásné noci jsem přistoupil ke Svatoplukovu 

loži, abych ho přesvědčil. Svatopluk sdílel své lože sám, tak jsem ho tichým 

hlasem oslovil: „Svatopluku, přišel jsem, abych ti sdělil své poselství a zabránil 

zkáze tvé říše.“ Svatopluk se pomaloučku otočil na bok a nenápadně sáhl pod 

polštář pro dýku, se kterou spával poté, co se ho pokusil zabít kníže Rostislav. 

Uchopil ji a prudkým pohybem na mě zaútočil, div že jsem vyvázl bez zranění. 

„Co tady chceš? Přišel jsi mě zabít?“ vykřikl Svatopluk. Musel jsem být opatrný, 

tak jsem ustoupil ke dveřím a znovu jsem se ho pokusil přesvědčit: „Nikoliv 

Svatopluku, já přišel zachránit tvou říši a bratrství tvých synů.“ „Co Ty mně máš 

co radit, cizinče! Okamžitě zmiz nebo neodejdeš živ!“ A opět na mě zaútočil 

svou dýkou. „Svatopluku, já Ti vážně chci pomoct před zkázou,“ zoufale jsem ho 

přesvědčoval.  Jenže vtom se prudce otevřely mohutné dveře, vyběhlo pět 

strážných a zcela mě obklíčili. 

V tom strachu jsem ze sebe vydal už jenom: „Proboha né, jsem tvůj přítel, 

nesmíš mě zabít!“ Ale vtom jeden ze strážných zaútočil a probodl mou nohu 

svým mečem. To jsem už nemyslel na nic jiného než zachránit svůj holý život a 

zraněn jsem stiskl ovladač ukrytý v kapse, který mě vrátil zpět do naší doby. 



Bohužel jsem svůj úkol, milé děti, nesplnil a jediné, co jsem si z něj odnesl, je 

tahle ohromná jizva na levém stehně. A co se stalo s Čechy  a Slováky, kteří si 

zasloužili žít a vzkvétat ve velkém a silném prosperujícím státě? Však vy víte, 

tisíciletá odluka a mnohdy zahanbující poroba. A za ty roky se sobě oba státy 

trochu odcizily, proto spolu nedokázaly vyjít, když se ta šance znovu naskytla. 

Jenže dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Škoda, stačilo tak málo a mohlo to být 

úplně jinak. 

Radim Hrbák 

Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie Uherský Brod,  

Nivnická 1781, 68801 Uherský Brod 

Obory: Mechanik elektrotechnik - 3D technologie a robotika, Mechanik 

elektrotechnik - Počítačová technika, Strojírenství, Autoelektrikář, Autokarosář, 

Elektrikář, Nástrojař, Obráběč kovů, Operátor skladování, Obchodní akademie, 

Sociální činnost, Podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Češi a Slováci v dobách minulých 

Mezi českým a slovenským národem existuje celá řada spojitostí, které se 

během let minulých staly novodobou tradicí.  Máme společné zvyklosti, 

podobný jazyk a rodiny, jejichž kořeny zasahují do obou států. Ale bylo tomu 

tak vždy? 

Zní to, jako by zde dva národy v srdci Evropy sdílely luhy a háje celou věčnost. V 

porovnání s dobou, která uplynula od počátku samotné lidské existence, se 

však jedná o zanedbatelný zlomek. Bezpochyby, porovnávat historii národa s 

historií lidskou nemá ani náznak smyslnosti. Převeďme tedy měřítko na léta po 

roce 0. 

Situace se zvolna začíná měnit. Řečeno básnicky, první sluneční paprsky si 

začínají prorážet cestu skrz neproniknutelnou tmu noční oblohy, která 

symbolizuje prvních 8 století bez náznaku jakékoliv mezinárodní souvislosti. Až 

roku 822 se do naší společné historie nesmazatelně zapisují moravský kníže 

Mojmír a jeho nitranský protějšek Pribina. Mírovou dohodou tehdy oba 

pohrdali, a tak nezbývalo než posbírat zbraně a bojovat o území. Snad od té 

doby panuje mezi národy jistá soutěživost. Vzájemné soupeření nás zkrátka 

baví. 

Ale zpět do víru historie. Netrvalo dlouho a bitevní vřava utichla, stejně jako 

zprávy o spojitosti obou národů. Stovku let pod střechou Velké Moravy přerušil 

náhlý nájezd Maďarů. Čekalo nás další dlouhodobé odloučení. 

Zatímco se Čechům podařilo vybudovat vlastní stát, Slováci se krčili pod vládou 

Uhrů. Zpočátku velmi příznivý vývoj českých zemí však nakonec vedl k úplně 

stejnému výsledku, jakého dosáhli naši východní sousedé. Potkali jsme se v 

Rakousku-Uhersku. Čechy jako dojná kráva zvedajícího se rakouského průmyslu 

a Slovensko jako součást Uher. Není divu, že oba státy snily o samostatnosti. 

Kýžené odtržení však přinesla až první světová válka. Nové státní uspořádání na 

jejím konci zpřetrhalo vazby v mnoha mocnostech. Výjimkou nebyla ani 

Rakousko-Uherská monarchie, která se rozpadla na několik menších států. 

Od této chvíle už Češi a Slováci šlapali cestu na výsluní společně. Jenže znáte to, 

dokud spolupráce funguje, není co řešit. Každý se usmívá a všeobecný 

optimismus dokáže nakazit i největšího skeptika. Situace za první republiky 



vypadala identicky. Schopný průmysl táhl Československo vzhůru a z malé země 

uprostřed starého kontinentu se stal světový hráč. Škoda, že nic netrvá věčně. 

Příchod druhé světové války a zrada snad všech československých partnerů „ve 

prospěch Evropy“ znamenal pro národ dobře mířenou ránu pod pás. Ztráta 

základních jistot se projevila změnou režimu. Ke slovu se dostal socialismus a 

následně i komunismus. Státní systémy, jejichž základní ideje rozhodně nebyly 

špatné. Realita všedních dnů však ukázala pravý opak. Československo se rázem 

proměnilo v kulaté akvárium, odkud se obyvatelé v podobě zlatých rybiček 

marně pokoušeli prozkoumat zajímavá místa obývajícího pokoje, zvaného 

Evropa. 

Zatímco se věci za stěnami akvária vyvíjely ohromnou rychlostí, u nás se za 

pokrok trestalo. A než si to lidé pořádně uvědomili, bylo bohužel pozdě. V roce 

1989 jsme se tak ocitli na prahu nového začátku. Začátku, který v jasném světle 

ukázal, že velice rádi poukazujeme na chyby ostatních. A tak se na Slovensku 

ukazovalo na západ a u nás zase na Východ. Otázku spravedlnosti nechám na 

pamětnících. Já bych preferoval nalezení rychlého řešení. 

Nejen státní představitelé však cítili potřebu osamostatnění a vývoj tomu 

odpovídal. Dvojité státní organizace a instituce pro jednu zemi hovoří za vše. A 

jak to dopadlo nakonec, víme všichni. Jenže co teď. Na koho budeme ukazovat 

nyní a kde najdeme původce chyb, až zase nebudeme spokojeni s vývojem 

situace. A co se zeptat jinak? Za jak dlouho se opět staneme součástí velmoci a 

budeme si opět hledat cestu zpět na výsluní samostatnosti, jako už se to 

několikrát opakovalo v historii. 

Na tyto otázky zatím nikdo nedokáže odpovědět. Ale jestli ke zmiňovanému 

scénáři opět dojde, je jasné, kdo nám na pouti bude stát po boku. 

Jakub Šimurda, 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí     

Obory: Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství, Stavebnictví, zaměření 

Pozemní stavitelství a architektura, Technická zařízení budov, Nábytkářská a 

dřevařská výroba, Stavební provoz, Truhlář, Tesař, Zedník, Instalatér, Malíř a 

lakýrník, Klempíř, Montér suchých staveb 

 



Vznik republiky 

Jednou takhle ve Francii 

byl velikán Masaryk 

a s ním také Štefánik 

Beneš tam byl s nimi též 

 

Když vznikla tahle kombinace 

tak to byla velká legrace 

Spojili se dohromady 

a dali na své chytré rady 

 

Rakousko-Uhersko se rozpadlo 

tak je hnedle napadlo: 

Založíme společný stát 

a budeme o něj dbát 

 

A bylo na světě slavné datum 

kdy už neusedl nikdo na trůn 

Vznikla krásná demokracie 

a ne žádná anarchie 

 

Bylo to dvacátého osmého října 

kdy vznikla českoslovenština 

Svobodné volby nastaly 



a lidé hnedle jásali 

 

Tak jsme si to opět připomněli 

abychom na historii nezapomněli 

Děkujeme Masaryku Štefániku Beneši 

jsme hrdí na to že jsme Češi 

 

Lukáš Kvapil,  

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín 

Obory: Strojírenství, Ekonomika a podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náš rozpad 

ČSR to krásná zem 

Pojďme hoši pojďme ven 

S kamarády Slováky 

napálíme gořalky 

Vypijem ju v pátek 

jelikož je velký svátek 

Rozpad už se chystá 

čumí na to cizí turista 

Prvního ledna den dobrý 

rozbijem si všeci huby 

od Slováků vypadnem 

a bude nám hej hej hej 

Česko samostatný stát 

nikdo tomu nebyl rád 

Oni nám ale říkali 

možte za to vy (Česko!) 

vypili ste demižóny 

a teraz tuná buďte sami 

 

Michal Tomeček,  

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín 

Obory: Strojírenství, Ekonomika a podnikání 

 



Češi a Slováci 

 

Kdysi dávno 

bylo ráno 

pak večer 

kdy Čech brečel 

že Slovák 

je jak Polák 

 

Nechtěli se spolu bavit 

natož pak ani zdravit 

Češi a Slováci 

chovali se jako prvňáci 

 

Netrvalo dlouho 

a zanedlouho 

Československá republika 

přestala být logika 

Někdo chtěl Česko 

a jiný zase Slovensko 

a proto se to rozpadlo 

 

Ondřej Žitník, 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 



Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín 

Obory: Strojírenství, Ekonomika a podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 

Když se Československo rozpadlo, nebyl jsem ještě vůbec na světě. Nemohu si 

tedy z rozdělování nic pamatovat. Ale jsem moc rád, že při rozchodu nevypukla 

žádná válka jako v bývalé Jugoslávii, kde jejich rozdělení nese velké trvalé 

následky ještě do dnešní doby. 

Na Slovensku platí už několik let eurem. Z médií jen vím, že někteří si to chválí, 

jiní zase na euro nadávají. 

S rodiči jezdíme na dovolenou do termálních lázní Velký Meder také kvůli 

jazyku. Bez problému se zde domluvíme i ceny jsou uspokojivé. Je to krátší 

vzdálenost, než kdybychom jezdívali k moři . Za posledních 10 let se dost tyto 

termály změnily. Letos slavili 40. výročí vybudování jejich koupaliště. Uspořádali 

zde i výstavu, jak vypadal bazén na začátku, když se postavil. Úplně jsem hleděl, 

jak se všechno změnilo k lepšímu. Postavili zde novou halu pro děti, rozšířili 

termální bazény, vyměnili venkovní tobogány, na příští rok plánují postavit 

krytý plavecký bazén. Jezdíváme sem pravidelně, a tak to můžeme porovnávat, 

včetně cen v obchodech. Jsou podobné jako u nás. 

Cestovní ruch na Slovensku je srovnatelný s Prahou, která je u nás asi 

nejnavštěvovanější. Stejně tak jako u nich Vysoké Tatry. Ale nedají se srovnávat 

dálnice, které mají Slováci kvalitní, široké, rovné. Určitě by se našlo i plno 

dalších porovnání. 

Tomáš Baričiak,  

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín 

Obory: Strojírenství, Ekonomika a podnikání 

 

 

 

 

 

 



Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 

Myslím si, že Češi a Slováci spolu měli vcelku dobré vztahy, důkazem toho je, že 

spolu tvořili jeden stát a to od 28. října 1918, kdy vzniklo Československo. 30. 

říjen byl závěrečným dnem pražského převratu, kdy rakouské vojenské 

velitelství kapitulovalo před národním výborem a na Slovensku byla přijata 

Martinská deklarace, na základě které se Slovensko připojilo k českým zemím. 

   Lid byl nadšený nabytou samostatností  i koncem války. Docházelo  k ničení 

státních symbolů Rakousko-Uherska a taky k ničení věcí, které habsburskou 

monarchii jen připomínaly. Dále 13. listopadu vyhlásil Národní výbor Prozatimní 

ústavu , která přenášela moc na národní shromáždění a další den byl 

Československý stát prohlášen republikou a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen 

prezidentem. Byl zde také komunistický režim a to od roku 1948-1989 , dále 

také Sametová revoluce(1989-1992). Československo zaniklo 31. prosince 1992 

a poté se rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku. 

   Česká republika vznikla 1. ledna 1993. Byla 12. března 1999 přijata do NATO a 

následně vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Prvním prezidentem České 

republiky byl Václav Havel, poté byl Václav Klaus a v současnosti je prezidentem 

Miloš Zeman, který neustále v českém národu vzbuzuje rozruch. Mandát mu 

vyprší 8. března 2018. 

   Slovenská republika vznikla roku 1993. Slovensko je členem OSN, NATO(od 

29.3. 2004), Evropské unie(od 1.5. 2004). Prvním prezidentem Slovenska byl 

Michal Kováč, poté byl Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a současným 

prezidentem je Andrej Kiska, kterému mandát vyprší 15.června 2019. 

    Podle mého názoru je dobře, že došlo k rozdělení Československa na Česko a 

Slovensko, protože jsme přece jenom v některých věcech odlišní. 

Jiří Novák 
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Češi a Slováci v proměnách času 

 Myslím, že je na místě začít pojmem Československo. Byl stát ve střední 

Evropě. Ten existoval s krátkou přestávkou během druhé světové války. Od 28. 

října 1918 do 31. prosince 1992. Československo zaniklo 1. ledna 1993 

rozdělením na Český stát a Slovenský stát. 

 Co se týče české republiky, proměnu času sem si přebrala jako vědecký 

výzkum. Myslím, že jako správná Češka sem hrdá na to že v posledních letech 

byly nemalé finanční prostředky investovány do budování center excelentního 

výzkumu. S využitím zdrojů fondů EU na území ČR vznikají velké výzkumné 

infrastruktury. Mezi 2 největší patří: Biocev, Ceitec. Základním strategickým 

dokumentem české vědy a výzkumu je Národní politika výzkumu, vývoje a 

inovací ČR na léta 2009 – 2015. Důležitým dokumentem v oblasti výzkumu jsou 

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Jedním z cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR je „zlepšit zapojení 

ČR do mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích“. Uvedený cíl byl 

formulován s vědomím, že kvalitní vzdělávání, věda a vývoj nových technologií 

jsou podmínkou pro zajištění konkurenceschopnosti české ekonomiky na 

globálním trhu.  

 Co se týče různých výzkumů na Slovensku, se musím přiznat, že vůbec 

nemám přehled. Však co má Česko a Slovensko posledních pár let společné? 

Například nějaké televizní soutěže, nejznámější je určitě Česko Slovensko má 

talent nebo Československá Superstar. Obě soutěže nyní probíhají v televizích. 

Tyto Show vysílají v česku na nově, ve Slovensku na Markýze.  

Nikola Mazurková, 
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Znovu v roce 68 Aneb Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času 

,,Psal se rok 1968. Vojska Varšavské smlouvy vpadla do Československa a začala 

jej okupovat…‘‘ 

Sotva 17 letý mladík, který stál u zdi a hovořil k lidem, stojícím okolo něj, byl 

přerušen jiným hochem. 

,,Drž hubu!!!‘‘ rozkřikl se na něj hoch, ,,Bylo to před padesáti lety! Dávno už 

jsme to přežili a překonali!!‘‘ 

Černovlasý mladík se na něj podíval svýma hnědýma očima a zarmoutil se. 

Nevěděl, co říct. Nechtěl znovu vykopat válečnou sekeru mezi ním a hochem. 

Nakonec se sebral a odešel do davu, který pomalu odcházel za otevřeným 

hořícím ohněm vzadu v této někdejší výrobně, aby se zahřál. Mladík nespěchal, 

věděl, že ho nikdo nebere moc vážně, že je všem pro smích. Vzal si na sebe 

neznačkovou bundu a odešel velkými dveřmi ven. 

Venku byl sychravý podzim, Česká republika se vzpamatovávala z občanské 

války mezi znovuzrozenými komunisty a těmi, kteří režimu nechtěli holdovat. 

Mladík se při pohledu na zdejší obyvatele, při tom, jak nic nedělají a jen sedí na 

zadku, rozbrečel. V zoufalství se sesul na zem a později i usnul. Vždyť kolikrát už 

jim říkal, že se do té doby znovu dostaneme? Nikdo jej neposlouchal. Bylo to na 

nic. Svými činy pomáhal lidem kolem něj, ale vysloužil si od svých vrstevníků jen 

přezdívky, které jej urážely. 

Proslov, který nedokončil, pokračoval slovy: 

,,Toto se stalo i před dvěma lety, kdy jsme si dobrovolně zvolili komunisty. 

Copak nevíme, co natropili? Proč se zbytečně věznit? 

Ano, před dvěma lety se opět k moci dostali komunisti, kterým se na odpor 

postavilo jen málo lidí. Bylo to jako okupace Ukrajiny, jen s menším odporem.‘‘ 

Mladík si nakonec uvědomil, že asi bylo správné, nedokončit proslov. Vstal, 

obrátil se k výrobní hale a šel zpět. 

Když vešel, došlo mu, že hoch, který jej tak nenáviděl, musel pracovat pro 

komunisty. Pro tajnou policii. Ihned šel k ohništi a zeptal se, zda je hoch ještě v 

hale. Dotázaní odpověděli, že ne. Mladík byl zmaten, tušil, že jej za ten proslov 



nečeká nic dobrého. Když se chystal k odchodu, zadržela jej šestnáctiletá dívka, 

Zora, která se jej zeptala: 

,,Kam ideš? Čo chceš robiť?‘‘ 

,,Musím zmizet. Jdou po mě,‘‘ řekl ji mladík. 

,,Ako to vieš?‘‘ 

,,Ten proslov, který jsem měl… Nějak jsem zapomněl na to, že Kamil patří mezi 

ně.‘‘ 

,,Kamil je ten chlapec, čo ťa zakrikol?‘‘ 

,,Ano…‘‘ 

Mladík opatrně opustil halu. Byl vyděšený. Dobře věděl, co se dělo tehdy v 

srpnu i teď před dvěma lety. Lidé žili ve strachu. Občanská válka nedopadla pro 

Českou republiku vůbec dobře. Ani Slovensko na tom nebylo lépe. Ještě před 

tím, než se komunisté dostali k moci v naší zemi a než vypukla ta válka, hodně 

lidí se snažilo ze Slovenska uprchnout, jenže jeho hranice byly bedlivě střeženy. 

Mladík o tom věděl z vyprávění Zory. Po občanské válce se zavřely hranice i v 

České republice, ale otevřely se se Slovenskem, a tak bylo znovuzrozeno 

Československo. 

Mladík ležel v trávě daleko před halou a pozoroval projíždějící tanky a vojenská 

vozidla. V zápětí se lekl, neboť se za ním přihnala Zora tak tiše, že si jí všiml až s 

dotekem její dlaně na jeho záda, když uklouzla na spadaném listí. Mladík sebou 

trhnul a pak se hlasitě zasmál. 

Tím se odhalil. Poslední slova, která slyšel, byla Kamilova: 

,,Támhle je!‘‘ 

Potom slyšel výstřely z kulometů a snažil se spolu se Zorou utéct. Kulka z 

kulometu jej zasáhla a krátce poté i Zoru. Oba padli mrtví k zemi a okupace 

pokračovala dál. 

,,O jednoho potížistu míň,‘‘ řekl si Kamil… 

Vojtěch Pchálek 
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