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Vyhlašujeme téma pro třetí kolo:
Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona?
(příspěvky zasílejte do 27. litopsadu)

Vítězná práce:
Mohlo dnes být všechno jinak?

Sponzoři
projektu

Sponzoři
projektu

(2. téma: Češi, Slováci a jejich stát v proměnách času)

J

e pondělí, 28. října 1918
a já se procházím
v chladném a mlhavém
ránu Prahou. Chvíli přemýšlím nad vším a i nad ničím,
nad válkou, která již sužuje
Evropu čtyři roky, a i nad tím,
co
bude
dnes
k obědu. Ale co
to?
Můj
zrak
upoutá hlouček
lidí u protější budovy. Tlačí se

Renovace dveří
a zárubní
Jakubec

jeden přes druhého a stále
přicházejí další. Ozývají se
vzrušené výkřiky a vzdychání, každý mluví přes druhého. Nóta ministra zahraničí
Andrássyho! Uznání 14 bodů
prezidenta Wilsona! Bezvýhradné uznání práva Čechoslováků a Jihoslovanů! Jsme
svobodní!
Za několik málo hodin je
v obležení celé Václavské náměstí. Ulicemi procházejí
manifestační pochody, každý
nad hlavou mává Národními
listy. U sochy svatého Václava se střídají řečníci, státní
úředníci si strhávají z uniforem
odznaky
Rakouska-Uherska. Po vystoupení čtyř
členů Národního výboru,
kteří provolávají samostatnost, je celá Praha v naprosté euforii. Přemalovávají se
německé nápisy, strhávají
vývěsní štíty. Přejmenovávají se ulice, mosty, budovy.
Navečer je vydán první zákon o zřízení státu Československého. Začíná nová
éra – samostatné Československo.
Od této chvíle uplynulo
již mnoho vody – přesněji
97 let. Československo zažilo chvíle slávy i smutku.
Dokonce se dočkalo i zrady
TATÍČEK PREZIDENT. Autorka
vítězné práce Silvie Kadlčíková
vzpomíná na citáty prvního
československého prezidenta
Masaryka. Ač byly řečeny před
mnoha lety, přesah mají i do
dnešních dnů. Foto: archiv Deníku

Slovenska, když vládu ve státě převzali slovenští fašisté
a v březnu roku 1939 si vyhlásili samostatný stát pod německou ochranou. Po válce
jsme se znovu jako bratři
sjednotili, abychom vzápětí
padli do náruče komunismu.
Když sametová revoluce otevřela cestu demokracii a novému společnému soužití, politické elity zklamaly a i přes
odpor společnosti Československo rozdělily. A tak jsme si
začali každý stavět na vlastním písečku.
Tím se dostáváme k dnešnímu dni. Je rok 2015, Evropou hýbe uprchlická krize.
Česko i Slovensko jako čistě
národností státy s minimem
jiných národností či etnik odmítají jakékoli pokusy Evropské unie o řešení. Co hůř,
nedokážou ani přijít s vlastním nápadem, jak tuto situaci řešit. Mezitím posílají na
hranice policii, mobilizují
i armádu, pokud by došlo
k nejhoršímu. Politici v nás
mezitím živí strach a nejistotu, v horším případě vyvolávají i odpor a nenávist. Proč se
tak děje?
Zapomněli jsme žít s ostatními. Jsme zvyklí, že potkáváme jen Čechy či Slováky,
anglicky se na ulici téměř nedomluvíte (pokud neoslovíte
mladší generaci). Uzavřeli
jsme se do vlastních států
s jedním národem a je tedy logické, že máme strach z neznámého. Jenže naši politikové nekonají tak, aby nás

z této nejistoty vyvedli. Podřizují se průzkumům veřejných mínění a straší nás zánikem evropské kultury a zavedením práva šaría.
Nemůžu se ubránit a vzpomenout na Masaryka, když
bojoval proti všem, jak už
v případě rukopisů zelenohorského a kutnohorského,
nebo za ospravedlnění Leopolda Hilsnera. ,,Čtyřikrát
jsem byl zvolen prezidentem
naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se
udržují těmi ideály, z nichž se
zrodily.“ Nebo si připomeňme ještě jeden: ,,Humanita je
náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“
Kdybychom se v roce 1993
nerozdělili, mohlo dnes být
všechno jinak. Myslím si, že
bychom byli víc otevření jak
jiným kulturním vlivům, tak
i národnostem. Už jen proto,
že bychom nebyli národnostně jednotní a spolupráce mezi
Čechy a Slováky by byla klíčová pro fungování státu. Věděli bychom, jaká úskalí, ale
i přínosy přináší soužití jiných národů (byť příbuzných) a integrace národností
z jiných kulturních poměrů
by pro nás nebyla hrozbou, ale
výzvou.

TEXTIL
Jaroslav
Vlčnovský

Silvie Kadlčíková,
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť,
Lesní čtvrť 1364, Zlín
obor:gymnázium

Perem studenta: výběr ze studentských prací na druhé téma

Vidím to jinak než většina lidí Co se stalo, je správné
J

aké by to bylo, kdyby byl
náš stát stále jednotný?
Myslím, že když v roce 1918
Češi a Slováci vyhlásili společný stát, nikdo nepomyslel na to, že bychom se mohli někdy rozdělit. Ano, stalo
se to už při 2. světové válce,
ale určitě ne úmyslně.
Jako dítě pocházející ze
smíšené rodiny to vidím jinak než většina Čechů a jistě i Slováků. Největším mezníkem byl dozajisté rok 1993,
kdy se Slovensko definitivně odtrhlo. Správný, nebo
špatný krok?
Na tuto otázku neexistuje
jednoznačná odpověď a každý z 15 000 000 tehdejších
obyvatel na ni má vlastní
názor. Někteří Slováci jsou
rádi za svůj vlastní stát už
jenom kvůli své pověstné
hrdosti, ale stále tu bude
část obyvatel, která by si
přála žít společně s Čechy.

Smutným příkladem rozdělení je jazyková bariéra.
Mnoho Čechů vzpomíná na
tradiční pondělní vysílání
slovenských inscenací, které nejen bavily, ale i pomáhaly porozumět slovenskému jazyku.
V dnešní době již má převážná většina obyvatel České republiky se slovenštinou potíže. Sama jsem zažila situaci, kdy si česká delegace přizvala na jednání na
Slovensku tlumočníka. Přišlo mi to celkem úsměvné
a nepochopitelné.
Nepříjemným zážitkem
pro oba národy bylo také
přecházení hranic. Některé
pohraniční obce se musely
rozdělit a teď si představte,
že jdete na návštěvu babičky, která bydlí na druhém
konci vesnice, a musíte projít celní a pasovou kontrolou. Tato nepříjemnost byla

naštěstí po 14 letech zrušena vstupem obou států do
schengenského prostoru.
Věřím, že tuto změnu uvítali úplně všichni občané.
Možná i proto Češi začali
navštěvovat ve větší míře ať
už Tatry na severu, tak i termální koupele na jihu.
I tak si mnoho Čechů
a Slováků každým rokem
připomíná společné československé soužití. Z našeho
regionu lze vzpomenout tradiční výstup na vrch Velká
Javořina nebo Dny slovenské kultury v Luhačovicích,
které se těší velké oblibě.
A jaký je váš názor?
Kristýna Tomová ,
Gymnázium J. A. Komenského
a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
Uherský Brod,
Komenského 169,
688 31 Uherský Brod
obor: gymnázium

J

e to těžké psát o něčem, správné. Stalo by se to neco jsem vlastně ani ne- odvratně později nebo dřív
měl šanci zažít. Pokusím se z jednoho prostého důvovšak. Je to už 16 let, co Češi du, a to je zejména důvod
a Slováci nežijí v jednom ekonomický. Dvě části spostátě. V době, kdy se náš lečného státu nebyly stejně
společný stát dělil, v letech silné, ekonomicky slabší
1992 až 1993,
Slovensko
se
názory
by nebylo
obyvatel
schopno drříspěvky
rozdělily
krok se
druhého tématu žet
samozřejmě
silnější čásna dva tá- uveřejňujeme
tí, Českem.
bory,
pro v regionálním Deníku A tak díky
a proti rozrozdělení se
a na webových
dělení.
vede oběma
I dnes po- stránkách Deníku
státům létkávám lidi,
pe. Tímto
kteří chtějí, do 25. listopadu.
však
neabychom
hodlám zabyli opět jevdávat podden stát, zajímavé však je nět k nenávisti.
to, že jsou to zejména SloKdyž jsem hledal podváci, kteří si to takto před- klady a podněty pro tento
stavují.
svůj příspěvek, zarazilo mě
S dnešním nadhledem si to, s jakou nenávistí k aktu
myslím, že to, co se stalo, je rozdělení a vlastně k nám,

P

Čechům, je schopen někdo
vzhlížet. Obviňovat nás například z toho, že neoprávněně využíváme naši státní vlajku, nebo vinit prezidenta Václava Havla ze zániku průmyslu na Slovensku a další věci…
Co se mi zdá dobré, je naopak úzká mezinárodní
spolupráce mezi těmito
dvěma národy, Čechy a Slováky. Mezinárodní vztahy
se prohloubily od devadesátých let minulého století
natolik, že si nás, Čechů,
Slováci cení jako svých
bratrů, což si myslím není
opravdu špatné. A měli
bychom si toho vážit a pěstovat tento vztah s našimi
sousedy.
Jan Hubáček,
Gymnázium Otrokovice,
třída Spojenců 907, 765 13
Otrokovice
obor: gymnázium

