
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

Jednou bratři, jindy nepřátelé
Č eský a slovenský národ.

Jednou bratři, jak se
patří, jindy nepřátelé, kteří
se nemohou ani vystát. Co
to, že je nám někdo tak blíz-
ký a zároveň tak vzdálený?
Jsme si blízcí proto, že má-
me podobný jazyk, nebo že
jsme byli v těžkých chvílích
jeden stát? A proč se koli-
krát tak nenávidíme? Je to
proto, že nás ovlivňují mé-
dia, nebo snad jen přiroze-
ná soutěživost?

Manipulativní vliv médií
na obyvatele našeho i slo-
venského státu je evidentní.
Na oko oba národy spojují
třeba různé televizní pořa-
dy, ale zároveň v nás média
vyvolávají pocit, že za kaž-
dou cenu musí vyhrát Čech,
nebo Slovák. Už dávno ne-
platí, že vyhrává ten, kdo je
opravdu nejlepší ze všech.

A co sportovní zápolení?
Třeba hokej, spojuje národ,
ale zároveň v nás až fana-
tickým fanděním probouzí
téměř nenávist k našim bra-
trům. Podle počtu vyhra-
ných zápasů Čechů se Slo-
váky je jasné, kdo v tomto
národním sporu drží nad-
vládu. I tak se ale budou Slo-
váci prát za to, že jsou lepší,
nebo alespoň stejně dobří
hokejisté.

A co bývalí sousedi, teď
rozdělení státní hranicí?
Dřív se pohádali v hospodě,
večer si dali po papuli, a rá-
no se pozdravili jakoby nic.
Teď z nich politika uměle
udělala soky. Používají slo-
va národní zájem, podřadný
národ, horší životní úroveň
apod. a myslí je vážně, ale
chodí k nám studovat a pra-
covat. Rodí se nové třecí plo-

chy, protože proč by Češi
měli za vysokou školu platit
a cizinci, Slováci, ji měli
zdarma? Taky nám berou
pracovní příležitosti, např.
v příhraničních oblastech
nenarazíte na českého lé-
kaře.

Nechápejte mě špatně,
sama mám na Slovensku
půlku rodiny, vycházíme
spolu velmi hezky, mám je
opravdu velice ráda, ale roz-
dělením země vyvstaly pro-
blémy, na které žádný
z „chytrých“ politiků ne-
přišel.

Adéla Buriánková, 4.B,
Gymnázium a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734-9,

760 01 Zlín
obory: gymnázium a jazyková

škola s právem státní jazykové
zkoušky

Svět se měnil a neustále mění
S vět se v minulosti hod-

ně měnil, vlastně se
mění i teď. V roce 1918, přes-
něji 28. října 1918, vzniklo
po první světové válce Čes-
koslovensko.

Edvard Beneš přesto, že
nebyl prezidentem, tím se
stal až v roce 1935, předložil
státníkům celou řadu me-
morand. Nemám ponětí, co
je to memorand, ale v do-
kumentech se to takhle pí-
še. Bylo uvedeno, že ofi-
ciálním jazykem bude češ-
tina. To se mi hodně za-
mlouvá, protože se čeština
hodně obohatila, získala se
větší slovní zásoba, ale rov-
noprávným jazykem s češ-
tinou bude němčina, nikoli
slovenština.

Nedovedu si představit,
že bych musela den co den
mluvit německy. Němčina
je tvrdý jazyk a to se mi moc
nelíbí.

A proč vůbec Českoslo-
vensko vzniklo? Tak hlavní
myšlenka byla vytvořit jed-
notný, demokratický, cen-
tralistický „národní stát“
založený na ideji čechoslo-
vakismu. Později se stát-
ním jazykem stal jazyk čes-
koslovenský, v podobě češ-
tiny a slovenštiny. Prvním
československým prezi-
dentem se stal 14. listopadu
1918 Tomáš Garrigue Ma-

saryk a po něm, jak už jsem
tu zmínila, se prezidentem
stal Edvard Beneš. Zasaho-
vala zde sice vysoká životní
úroveň, výstavba vilových
čtvrtí většiny měst, ale přes
to všechno vážně zasáhla
celosvětová hospodářská
krize. Bylo to někdy okolo
první poloviny třicátých
let.

Z toho ovšem vyvstávaly
miliony nezaměstnaných.
V Praze byl dobudován
zimní stadion na Štvanici
s uspořádáním mistrovství
světa v ledním hokeji, kde
zvítězila Kanada. Pro Čes-
koslovensko to ale velká
ztráta nebyla, umístilo se
na třetím místě. Prezident
našemu týmu tehdy věno-
val stříbrný velký Masary-
kův pohár.

Dalším vážným zásahem
do vývoje situace v Česko-
slovensku byl nástup Adol-
fa Hitlera k moci v soused-
ním Německu, který se stal
podnětem pro vznik Sude-
toněmecké strany. Pro při-
pomenutí, Sudetoněmecká
strana vznikla po vypuk-
nutí Velké hospodářské
krize.

Když byla českosloven-
ská politická reprezentace
přinucena přijmout mni-
chovskou dohodu podepsa-
nou 29. září 1938, byl to ko-

nec předválečné první re-
publiky. Dne 5. května 1945
propuklo v Praze povstání,
které se rozšířilo na větši-
nu území protektorátu.

Vznikla Komunistická
strana Československa.
Prvním komunistickým
prezidentem byl Klement
Gottwald. V Českosloven-
sku zavládl takzvaný ko-
munistický režim. Všech-
no ale skončilo sametovou
revolucí a 1. ledna 1993 Čes-
koslovensko zaniklo
a vznikla samostatná Čes-
ká a Slovenská republika.

A jak tohle všechno vi-
dím já? Často si pokládám,
jak tahle doba musela být
těžká. Lidé měli nízké pla-
ty, ale zase ceny byly po-
měrnějiné. Rohlíkstál snad
deset halířů a stačilo deset
korun na základní nákup
pro rodinu.

V dnešní době je všechno
drahé. Chtěla bych se ocit-
nout v historii Českoslo-
venska, pochopit ty lidi
a vžít se do jejich role.
Všechno tohle jsou jen ar-
chivy. Myslím si, že nejlíp
o tom ví ten, kdo to na vlast-
ní kůži zažil.

Daniela Krčová,
Obchodní akademie Prostějov,

Palackého 18,
796 01 Prostějov

obor: obchodní akademie

Tak to bylo, můj milý vnoučku
M ůj milý vnoučku.

Takhle obvykle začí-
ná vyprávění moje babička
Jarmila, která pochází z ma-
lé vesnice Lesnice, nedale-
ko Zábřehu. Babička se na-
rodila v roce 1928 jako třetí
dítě velkostatkáře, který zá-
soboval během druhé svě-
tové války zábřežská kasár-
na.

Již ve svých patnácti le-
tech se bezhlavě zamilovala
do chlapce jménem Josef,
který se náhle a nečekaně
přistěhoval se svými rodiči
ze Slovenska.

Samotný příběh dědovy
rodiny, rodiny přistěhoval-
ců ze Slovenska, je také vel-
mi zajímavý. Pokusím se
vám ho přiblížit na malém
příběhu.

„Mám hroznou zimnici,“
naříkal malý Josef.

„Vždyť ty, kluku náš, celý
hoříš!“ zděsila se.

„Podej mu ještě jednu de-
ku,“ přikázala maminka ot-
ci.

„Vždyť tu nemáme ani je-
den prášek!“ prohodila po
chvíli.

Najednou ji napadlo, že by
mohla obejít hrstku souse-
dů a poprosit alespoň o dva
prášky na bolest a snížení
horečky.

„Myslíš si, že zrovna nám
někdo něco dá? Když nás ani
nikdo nepozdraví?“ řekl
zdrceně otec.

„Není to pro nás, ale pro
Josefa! Zkusím to!“ odvětila
maminka.

Pak obíhala snad hodinu

několik baráků ve vesnici.
Nikdo nedal. Přestože byla
rozsvícená světla, nikdo ne-
otevřel. Každý se k nim otá-
čel zády. Slovenská rodin-
ka, která se z ekonomických
důvodů rozhodla přestěho-
vat, nebyla v české vesnici
vítaná.

Praděda byl šikovný po-
krývač a odborník na práce
všeho druhu. Sousedům
i přes jejich neochotu po-
máhal, a tak někteří zjistili,
že není správné mít před-
sudky vůči přistěhovalým
sousedům ze sousední ze-
mě.

Přišla svatba. Babička
Jarmila sotva dovršila osm-
náctých narozenin. Malý
blonďatý chlapec Josef ze
Slovenska, nyní můj děda,
se tajně oženil s mojí babič-
kou v kostele na Svatém Ko-
pečku u Olomouce. Babička
s dědou zdědili velkostatek
po rodičích, který byl ná-
sledně znárodněn.

Prarodičům se hroutil
celý život před očima. Děda
se z pohodlného úřednické-
ho křesla najednou ocitl na
vrátnici. A babička jako
prodejce vstupenek v měst-
ském kině. Nikdo se s nimi
nemazlil, a to jen kvůli ozna-
čení: NEPŘÍTEL!

I přes tuto nepříznivou
minulost, kterou zajistili
komunisti, se prarodiče do-
čkali demokracie. I ve svém
pokročilém věku si rádi vy-
cestují za hranice našeho
státu a často zavzpomínají
na svoji minulost. Na mi-

nulost Češky a Slováka na
našem území v proměnách
času.

Daniel Bačovský,
Gymnázium Jana Opletala,

Litovel, Opletalova 189,
784 01 Litovel

obor: gymnázium

Sponzoři projektu

Renovace dveří
a zárubní
Jakubec
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Máme k sobě nejblíž
a stojíme při sobě
N eznám žádné dvě ev-

ropské země, které
k sobě mají tak blízko jako
Česká republika a Sloven-
ská republika. To je dáno
geograficky, kulturně i his-
toricky. Obě země spojuje
sdílený osud, který rozvi-
nul silné kulturní i osobní
vazby a vytvořil společnou
historickou paměť. Dalším
dokladem o blízkosti těchto
dvouevropskýchstátůjeto,
že mnoho Čechů má na Slo-
vensku kamaráda či zná-
mého nebo vzdáleného pří-
buzného, někteří dokonce
blízkého příbuzného (sou-
rozenec, rodič, dítě). A také
naopak.

Vztahy mezi Čechy a Slo-
váky jsou obecně vnímány
jako velmi dobré. Čtyři pě-
tiny občanů České republi-
ky rozumí dobře sloven-
skému jazyku. Někteří Če-
ši dokonce čtou knihy ve
slovenštině.

Většina lidí z českého
a slovenského státu je pře-
svědčena o tom, že rozděle-
ní bylo spíše záležitostí po-
litiků. Rozdělení přišlo ze
strany Slováků. Ti už ne-
chtěli žít s Čechy v jednom
státě. Starší spoluobčané
byli proti rozdělení Česko-
slovenska, a také se o něm
častěji vyjadřují jako
o špatném kroku.

Vzhledem k tomu, že
jsem se narodila do samo-
statného státu, a tím je Čes-
ká republika, tak si nad
tímto hlavu nelámu. Jsem
ale moc ráda, že i přes roz-
dělení Československa sto-
jíme stále při sobě. Vytvá-
říme soutěže pro tyto dva
státy, například Česko Slo-
vensko má talent.

Tereza Věrná,
Gymnázium Kojetín,

Svatopluka Čecha 683,
752 01 Kojetín

obor: gymnázium
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