
Perem studenta 
Projekt regionálního Deníku ve spolupráci s Ústředním školním 
inspektorem Tomášem Zatloukalem a středními školami

Druhé téma: Češi, Slováci
a jejich stát v proměnách času

Slováci jsou bratři. Navždy
T ímto tématem jsem byl

docela zaskočen, něco
jsem věděl, ale nikdy mě to
až tak nezajímalo. Proto
jsem si něco přečetl, vyhle-
dalahlavnějsemsiodmých
rodičů a prarodičů posle-
chl, jak vzpomínají na spo-
lečné Československo.

Během těch společných
let se několikrát změnil ná-
zev, politické zřízení, do-
konce i státní znak. V naší
rodině se nejvíc debatuje
o období od nástupu komu-
nistického prezidenta Kle-
menta Gottwalda a začátku
komunismu v roce 1948. No
co si budeme povídat, na-
stalo peklo. Režim byl přís-
ný, bylo znárodněno 95 %
průmyslu, a to nemluvím
o živnostnících, kteří vlast-
nili nějakou půdu. Sebrali
jim vše, co mohli, a tím na-
prosto zlikvidovali sou-
kromé vlastnictví. Samo-
zřejmě skoro nikdo nechtěl
proti režimu nic udělat.
Ptáte se proč? Ze strachu, že
přijdou o vše, co v životě vy-
budovali. Zaměstnání, ti-
tul, majetek a hlavně bu-
doucnost potomků. My, co
jsme se narodili až po tomto
režimu, si ani nedokážeme
představit, jak to bylo pro
lidi těžké.

A co přišlo dál? Věznění
a popravování z politic-

kých důvodů. To byla vláda
strachu a navíc přišla dru-
há vlna znárodnění. Po
Gottwaldově smrti nastou-
pili další tři prezidenti, ně-
kteří se snažili zmírnit
útlak, ale ne dostatečně.
Dne 16. ledna 1969, ano, ten-
to den musí každý znát, po-
ložil svůj život na protest
proti cenzuře a počínající
normalizaci Jan Palach
a následně 25. února Jan
Zajíc. Uplynulo hodně ča-
su, než to všem došlo,
a v prosinci 1989 byl za pre-
zidenta zvolen Václav Ha-
vel a Československo se vy-
dalo na cestu demokracie.
V roce 1993 se ale rozpadlo
na dva úplně samostatné
státy. Rozpadlo se hlavně
kvůli neshodám o fungo-
vání státu politickými
představiteli obou národů.

Nevím, jak to bylo z po-
hledu slovenského občana,
ale ze strany Čechů to byl
hlavně strach. Skoro každý
měl známé, nebo dokonce
rodinu na Slovensku a ko-
munismus sice skončil, ale
strach z toho, že už je nebu-
de moci vídat, každého i tak
užíral. Všichni se báli hlav-
ně zavření hranic mezi ni-
mi a toho, jak se bude dělit
jejich stát. Díky bohu to do-
padlo tak, jak to dopadlo.
Dodnes máme podobný ja-

zyk a jsme si stále blízcí
i přes to, že máme opačné
politické orientace.

Rozdíly mezi těmito
dvěma státy jsou velké,
hlavně v politice. Jenže má-
me toho tolik společného.
Odfolklorupřeszájmyažpo
kulturu. Kdybychom byli
jeden stát, tak si tak nero-
zumíme, oddělení nám pro-
spělo, učinilo nás moudřej-
šími a zocelilo naše spoje-
nectví. Podle některých
jsme stále jeden národ. Vě-
řím, že kdyby nám něco
hrozilo, tak první, kdo by
přišel na pomoc, jsou Slo-
váci (a platí to i obráceně).

Tenhle sloh mi dal hod-
ně. Štve mě jen to, že jsem se
o tuto oblast nezajímal už
dřív. Doporučuji každému
projít si naši minulost se
Slovenskem, protože jsme
spolu zažili opravdu hodně.
Rád říkám: „Slováci jsou
naši bratři“. Tak to bude
navždy.

Filip Walther,
Střední škola

nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61,
Bystřice pod Hostýnem

obory: nábytkářská
a dřevařská výroba, umělec-

kořemeslné zpracování dřeva,
truhlář, umělecký truhlář a řez-

bář, truhlářská čalounická výroba

Proč se nespojit dohromady?
N a úplný začátek

bychom si měli říci ně-
co o vývoji Československa.
Jak se dozvídáme z učebnic
dějepisu, Československá
republika vznikla 28. října
1918 za první světové války.
I když mluvili skoro stejný-
mi jazyky, tak měli odlišnou
kulturu a historickou zku-
šenost. Jako měna jim slou-
žila koruna českosloven-
ská. Hlavním městem byla
Praha.

Za druhé světové války,
kdy měl velkou moc Adolf
Hitler, došlo k rozdělení
Československé republiky,
na jeho přání. V roce 1939
vznikla samostatnost Slo-
venské republiky, zbylé
území Čech bylo obsazeno
německými vojsky. Po
ukončení druhé světové
války v květnu 1945 bylo
Československo opět obno-
veno.

Československá republi-
ka zažila únorový převrat,
normalizaci a sametovou
revoluci, která byla počát-
kem rozpadu Českosloven-
ska. Československo se roz-
padlo 1. ledna 1993 na dva
nezávislé státy – Česká re-
publika a Slovenská repub-
lika. Hlavním městem Čes-
ka je stále Praha, kde sídlí
současný prezident Miloš
Zeman. Naší hymnou zůstal
Kde domov můj a jako měna
námsloužíkorunačeská.Na
Slovensku je hlavním měs-
tem Bratislava a součas-
ným prezidentem je Andrej

Kiska. Jejich měnou je euro
a hymnou je Nad Tatrou se
blýská. Za Československé
republiky vznikly význam-
né firmy – například Chira-
na, Tesla, Baťa.

Z mého pohledu do zkrá-
cené historie jsme klidně
mohli zůstat společným stá-
tem. Lišíme se pouze měnou
a i hymnu máme skoro stej-
nou. A když se ohlédneme do
sportu, tak hokej je příkla-
dem. Dříve, když naši hoke-
jisti hráli spolu, dali do toho
vše, a teď se nikdo nesnaží
a ani po vítězství netouží.
Dokonce naše státy nadále
spolupracují při televizních
pořadech. Například Su-
perStar, kde sedí v porotě
známý zpěvák Palo Habera
ze Slovenska, a také společ-
ný projekt Česko Slovensko
má talent. Dokonce jsem
i navštěvovala ZŠ Bratrství
Čechů a Slováků. Dříve na
naší škole probíhala družba
se školou na Slovensku
v Nitře.

Češi a Slováci jsou si hod-
ně podobni, tak proč opět
nespojit naše státy dohro-
mady? Určitě by spojením
vznikly nové příležitosti, ale
také by se muselo rozhod-
nout o hlavním městě
a měně…

Dominka Klimková,
Střední škola technická Přerov,

Kouřílkova 8, Přerov,
obory: elektrotechnika, mecha-

nik seřizovač, optik, mechanizace
a služby, jemný mechanik, mecha-

nik opravář motorových vozidel,

strojní mechanik, obráběč kovů,
instalatér, klempíř, tesař, malíř

a lakýrník, zedník, malířské a na-
těračské práce, truhlářská a ča-

lounická výroba, stravovací a uby-
tovací služby, provozní technika,

stavební provoz
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Pryč od Rakouska
Č eši a Slováci si byli vždy

blízcí jak podobným ja-
zykem, tak i názory souvi-
sejícími s osamostatněním
od Rakouska-Uherska. To
se nám dokonce společně
povedlo, když dne 28. října
1918 vzniklo samostatné
Československo.

Toto datum jsme si spo-
lečně nedávno připomína-
li. Po dvaceti letech společ-
ného soužití došlo zásahem
nacistického Německa
k prvnímu rozdělení na
protektorát Čechy a Mora-
va a samostatný Slovenský
stát. Jako jeden stát jsme
zůstali až do 1. 1. 1993, kdy
vznikly dva samostatné:
Česko a Slovensko.

Za tu dobu jsme toho za-
žili poměrně dost. A to jak
toho dobrého, tak i zlého.
Přesto jsme si dokázali být
vzájemnou oporou. Osobně
je mi Slovensko blízké tím,
že v době narození mých
rodičů byl prezidentem
Slovák Gustav Husák. Jak
se zpívá v písni od China-

ski, jsou moji rodiče Husá-
kovy děti. Z vyprávění ro-
dičů vím, že nevnímali roz-
díly mezi českým a sloven-
ským jazykem. Už jako ma-
lé děti mohli sledovat běž-
ně pohádky i ve slovenšti-
ně. Zkuste se dnes zeptat
pětiletého dítěte, co je to
rozprávka, bocian, ťava,
čučoriedka nebo cintorín.
Asi málokteré dítě vám
správně odpoví. Možná
i některý dospělý by nevě-
děl, co tato slova znamena-
jí. Generace vyrůstaly spo-
lečně, Češi i Slováci.

To vše trvalo až do sa-
metové revoluce, kdy se za-
čalo uvažovat o rozdělení
Česka a Slovenska. Díky
bratrským vztahům k ně-
mu došlo pokojnou cestou.
I když nyní jsme dva odliš-
né státy, stále máme spo-
lečnou minulost.

Jan Nosek,
Gymnázium Jana Opletala

Litovel, Opletalova 189,
784 01 Litovel,

obor: gymnázium

Baví mě poslouchat babičku
O bdobí první republiky

bylo od roku 1918 až do
roku 1938. Patřilo sem úze-
mí Čech, Moravy, Českého
Slezska, Slovenska a Pod-
karpatské Rusi. Hovořilo se
zde mnoha jazyky – česky,
německy, slovensky, ma-
ďarsky, polsky, romsky
a mnoha dalšími. Prvním
prezidentem se stal
14. 11. 1918 T. G. Masaryk.
Připojení Slovenska bylo
komplikované, hlavně pro-
tože bylo hospodářsky
a průmyslově zaostalé. Po-
litické zastoupení Slováků
a jejich podíl na řízení státu
byl nepřiměřený k jejich po-
dílu na populaci. Špatný byl
i jejich podíl na vedení ar-
mády. Z téměř třináctitisí-
cového důstojnického sbo-
ru bylo jen 435 vojáků slo-
venské národnosti.

Oficiální označení Čes-
koslovenská republika vy-

drželo až do roku 1989, kdy
byl používán název Česko-
Slovenská republika a ná-
sledně v dalších obměnách
jako socialistická nebo fe-
derativní. Po světové válce
k nám už nepatřila Podkar-
patská Rus. Poslední histo-
rická proměna v čase na-
stala 1. 1. 1993, kdy se spo-
lečné cesty Čechů a Slováků
rozdělily. Vznikly dvě sa-
mostatné republiky.

Můj názor? Myslím, že
v současnosti spolupracu-
jeme zase, jako bychom byli
Československo. Proč si to
myslím? Třeba jen proto, že
máme soutěž Česko Sloven-
sko má talent. Proč není jen
Česko má talent? A stejně
tak i SuperStar.

Když se nad tím zamys-
lím, tak mě to rozdělení
i štve. Možná byste mi na to
řekli, že jsme prostě dvě
menší země, že bychom

mohli být spojeni s Rakous-
kem, Německem, Polskem.
Ale samozřejmě chápu, že to
není možné kvůli řeči. Tak-
že budeme vždycky Česko-
slovensko i jen kvůli tomu,
že řeč je velmi podobná.

Naše země byly spojené
sedmdesát pět let, takže
vztahy vzájemné nejdou jen
tak ukončit. Hodně lidí má
polovinu rodiny na Sloven-
sku a naopak. Proti Slová-
kům a Slovensku celkově
nemám vůbec nic, protože
jsem nezažila dobu Česko-
slovenska, nevím, jaké tam
byly problémy. Baví mě ale
poslouchat babiččiny zážit-
ky.

Na toto téma má, myslím,
každá generace jiný názor.

Dominika Reková,
Obchodní akademie Prostějov,

Palackého 18,
796 01 Prostějov,

obor: obchodní akademie
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