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Zdálo se, že nás čeká zářná budoucnost
S lováci jsou naši souse-

dé, ke kterým máme
svými zvyky, kulturou a mi-
nulostí v podstatě nejblíže.
Před první světovou válkou
jsme patřili do rakousko-
-uherského císařství, a za-
tímco české země, tedy Če-
chy, Morava a Slezsko, byly
pod nadvládou Rakouska,
Slovensko muselo snášet
ustavičný tlak od Maďarů.
Tehdy to ovšem ještě nebylo
Slovensko, jejich území by-
lo nazýváno Horní Uhry.

Čas letěl a přibližoval se
okamžik, který se stal zá-
minkou pro největší válku
v dějinách, tedy atentát
v Sarajevu na následníka
trůnu Františka Ferdinan-
da d´Este. Protože svět ještě
neznal mnoho aut, strhla se
válka koní.

Po válce se Rakousko-
-Uhersko rozpadlo na mno-
ho nástupnických států.
Jedni z největších státníků
své doby se zasloužili o vy-
tvoření Československé re-
publiky, jejíž součástí byla i
Podkarpatská Rus, což je
část dnešní Ukrajiny. Toto
se stalo dne 28. října 1918.
Velký podíl na tom měl prv-
ní prezident naší vlasti To-
máš Garrigue Masaryk, Ed-

vard Beneš, který po Masa-
rykovi spravování státu
převzal, a slovenský důstoj-
ník Milan Rastislav Štefá-
nik, který za první světové
války působil ve Francii, ale
roku 1919 zahynul v letadle.
V roce 1920 přijali Čecho-
slováci svou ústavu. Zdálo
se, že je čeká růžová bu-
doucnost. Opak byl prav-
dou.

V roce 1932 totiž zvítězila
v německých volbách stra-
na NSDAP v čele s Adolfem
Hitlerem, jenž se krátce poté
stal kancléřem a začal v Ně-
mecku s čistkami. Pověstná
byla hlavně jeho nenávist
vůči Židům. Poté, co byla po-
depsána mnichovská doho-
da, v níž Anglie a Francie ho-
dily náš stát doslova přes pa-
lubu, což nás stálo Sudety,
nechali nás také Slováci na
holičkách a vytvořili si svůj
Slovenský štát, do jehož čela
se postavil kněz Jozef Tiso.

U nás vznikl dne 16. břez-
na 1939 protektorát Čechy
a Morava a prezidentem se
stal Dr. Emil Hácha, který
v sobě nenašel sílu se nacis-
mu postavit. Ale i tato válka
skončila a Československo
bylo opět obnoveno. V květ-
nu 1945 osvobodila náš

stát Rudá armáda a mohli
jsme si konečně oddech-
nout.

O rok později, tedy 1946,
zvítězili ve volbách komu-
nisté s 38 % hlasů a předse-
dou vlády se stal Klement
Gottwald, jenž byl po úno-
rovém převratu roku 1948,
kdy komunisté převzali nad
ČSR moc, zvolen preziden-
tem. Téhož roku byl ministr
zahraničních věcí Jan Ma-

saryk, syn někdejšího pre-
zidenta, nalezen mrtev. Kdo
byl jeho vrahem? Byla to se-
bevražda? Bůh ví. Nikomu
se nepodařilo jeho skon ob-
jasnit.

O rok později si prezident
nechal přejmenovat Zlín,
město s rodinnou firmou
obuvníků,tedyBaťových,na
Gottwaldov. Ano, právě toto
město se pyšnilo obuvnic-
kým průmyslem a výrobou
velmi kvalitních bot.

Zpět k našemu státu. V ro-
ce 1953 se po Gottwaldově
smrti stal prezidentem An-
tonín Zápotocký (předseda
Gottwaldovy vlády). Za jeho
mandátu zažilo Českoslo-
vensko měnovou reformu.
Ten ale umírá roku 1957 rov-
něž ve funkci. Do úřadu na-
stoupil Antonín Novotný.
Poté došlo k politickému
uvolnění. Jak to myslím?
Ustal ten tuhý režim, kdy

komunisté hlava nehlava li-
kvidovali své odpůrce
a účastníky nekomunistic-
kých odbojů – generál Heli-
odor Píka, funkcionář Slán-
ský a Milada Horáková, je-
diná žena v procesech.

Prezident Novotný byl
roku 1968 nahrazen generá-
lem Ludvíkem Svobodou,
který si plně uvědomoval, že
prezident je také vrchním
velitelem ozbrojených sil.
Tento muž rovněž zavítal

mimo jiné i na památník
Ploština, kde kdysi stála
osada vypálená fašisty. Proč
to zmiňuji? Protože tuto
událost zachytil můj oblíbe-
ný spisovatel Ladislav
Mňačko ve své knize Smrť
sa volá Engelchen. Byl to
Slovák a především komu-
nista, jehož díla mne už del-
ší dobu fascinují.

V roce 1975 přebírá funk-
ci hlavy státu Gustáv Hu-
sák, poslední z komunistic-
kých prezidentů.

Po válce se u nás začal in-
tenzivněji rozvíjet také
sport. Co třeba atlet Emil Zá-
topek a jeho triumf v Hel-
sinkách z roku 1952? Nebo
naše věčná hokejová rivali-
ta se Sovětským svazem?
Kapitán Karel Gut dovedl
téměř vždy svůj tým k me-
dailovému umístění na mi-
strovství světa, po něm Jožo
Golonka, Ivan Hlinka,
zkrátka velikáni českoslo-
venského hokeje. Nesmím
zapomenout ani na fotbalo-
vé Euro 1976 v Bělehradě.
Téměř celý svět zná Panen-
kovu pověstnou penaltu
proti Německu.

Od chytlavých sportov-
ních témat se posunu dál,
a to k převratu 17. listopadu

1989. Přišel pád komunismu
a vznikla ČSFR, jejímž pre-
zidentem se stal Václav Ha-
vel. Republika se brzy roz-
padla a na jejím území
vznikly dva samostatné stá-
ty, Česko a Slovensko. Hla-
vou Slovenska se stal Mi-
chal Kováč. Po Havlovi byl
zvolen Václav Klaus.

Poměrně nedávno na-
stoupil na jeho místo Miloš
Zeman, první prezident zvo-
lený přímo občany. Nyní se
dostává k moci pomalu ale
jistě Andrej Babiš, poměrně
čerstvě zvolený ministr fi-
nancí, jenž je vlastníkem
společnosti Agrofert, která
se nyní rozmáhá. Pod Agro-
fert patří mnoho firem s po-
travinářským a chemickým
průmyslem. Babiš je shodou
okolností Slovák. Ale i kdy-
by nebyl, osobně si myslím,
že i když nejsme se Slováky
v jednom společném státě, je
mezi našimi národy silné
přátelské pouto, které, jak
doufám, jen tak nevymizí.

Michal Horák,
Střední průmyslová škola

Otrokovice,
třída T. Bati 1266, 765 02

Otrokovice
obory: elektro, stavebnictví,

služby, chemie a zpracovatelství

I když nejsme se Slováky v jednom spo-
lečném státě, je mezi našimi národy silné

přátelské pouto.

Jaká je kvalitní značka?
Made in Czechoslovakia

V Československé re-
publice vznikaly celo-

světově známé firmy. Na-
příklad Jawa nebo Baťa. Bo-
hužel majitelé prodávají své
firmy do zahraničí – napří-
klad Škoda nebo Tatra se vy-
rábí ve Francii.

Já mám doma motorku
Jawa 50/21. Jezdím už na ní
druhým rokem a je spoleh-
livá. Mám na ni doma spous-
tu dílů, na kterých je napsa-
né: „Made in Czechoslova-
kia“. A jsou funkční dodnes.
Když jsem koupil motorku,
byla v nepojízdném stavu.
Začal jsem shánět díly,
abych si ji zprovoznil. Velké
zklamání pro mě bylo, že v
této době není problém se-
hnat díly na opravu od růz-
ných výrobců, ale bohužel
jsou nefunkční anebo vydrží
pouze krátkou dobu. Na-
štěstí se mi podařil sehnat
díl, který je originál. Prove-
dl jsem výměnu a má mo-
torka mi funguje dodnes.

Jájsemzastáncemtoho,že
bychom se měli zase spojit.
Představte si zimní olym-
pijské hry, kdy mezi sebou

soupeří Česko a Slovensko.
No to přece není hokej! Ho-
kejisti mezi sebou hrají sou-
rozenecký souboj, protože
jsme byli spojeni. A nejsme
přeci nepřátelé a taky si dob-
ře rozumíme. Kdybychom se
spojili, bylo by tu hodně vý-
hod – například větší rozlo-
ha státu. Změnil by se náš
prezident Miloš Zeman, tedy
doufám, který je ostudou
České republiky, i když teď
si získal příznivce za postoj
k uprchlíkům. Ale jako kaž-
dá věc má to své plus i mi-
nus. Musela by se sjednotit
měna. Euro, nebo koruny?
A co jazyk? Jaké by bylo
hlavní město?

Vít Janošek,
Střední škola technická Přerov,

Kouřílkova 8, 750 02
Přerov

obory: elektrotechnika, mecha-
nik seřizovač, optik, mechanizace
a služby, jemný mechanik, strojní
mechanik, obráběč kovů, instala-
tér, klempíř, tesař, malíř a lakýrník,
zedník, malířské a natěračské prá-
ce, truhlářská a čalounická výroba,
stravovací a ubytovací služby, pro-

vozní technika, stavební provoz

Děkujeme. Už nikdy více
V kalendáři roku 1918

bylo nalistováno da-
tum 28. 10., které nám za
hřmotného ruchu hlasů
a bubnů zvěstuje příchod
nové epochy a splnění snu
jednoho postaršího muže.

Tehdy propojením po-
zůstatků Zemí koruny čes-
ké, nově vzniklého Sloven-
ska a opomíjené Podkar-
patské Rusi, propojením
Němců, Poláků, Maďarů,
Rusínů a samozřejmě nově
vytvořených Čechoslováků
vzniká demokratická re-
publika československého
národa, národnostní stát.
V tomto popisu jsou ovšem
dvě slova, která se nástup-
nickému státu po
Rakousku-Uhersku nako-
nec stala osudná.

Pojem „národní“ zapří-
činil konec 1. republiky na
konci 30. let. Tehdy Němci,
o jejichž účasti na budová-
ní nové republiky se roz-
hodlo tak nějak „o nich bez
nich“, dospěli k názoru, že
by nám tohle bezpráví měli
oplatit.

Druhé slovo k probírání
je přídavné jméno česko-
slovenská. Chybou bylo, že
jednotný národ českoslo-

venský se skládal ze dvou
svébytých skupin Čechů
a Slováků. A měli jsme za-
děláno na problém. Pro-
blém diktátu většiny. Ten
se nejvíce projevoval v do-
bách finančních krizí, při-
čemž zásadní klín mezi oba
národy vrazila krize, která
k nám přišla na začátku
30. let. Češi zapomněli na
všechny kromě sebe.

Propast se postupem ča-
su zvětšovala. Už tehdy se
dalo předpovídat rozdělení
našeho státního uskupení.
Vždyť Češi a Slováci spolu
opravdu dokáží držet po-
hromadě jen proti společ-
nému nepříteli. Ať to byl cí-
sař pán, nacisté, západní
imperialismus nebo KSČ.
V dobách míru jsme ale ja-
ko dva bratři. Jeden starší,
přezíravý, arogantní a ve-
dle něj mladší, nezkušený
a radikální. A co bych řekl
ke společnému státu Čechů
a Slováků? Zkusili jsme to,
místy to bylo i fajn. Děku-
jeme. A už nikdy více!

Stanislav Šimek,
Gymnázium Uničov,

Gymnazijní 257, 783 91
Uničov

obor: gymnázium
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