Téma: Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času
I když my, Češi, sdílíme se Slováky příbuzný jazyk, máme zcela odlišnou kulturu. Hlavním rozdílem
jsou zkušenosti z historie. Mnohokrát jsme sdíleli tento stát společně a také jsme mnohokrát byli
rozděleni. Dobrovolně, či nemilosrdností války.
Naši předci se poprvé sjednotili v Sámově říši v sedmém století a poté v Říši velkomoravské. Škoda, že
nebyla dost silná a rozpadla se pod tlakem Maďarů. Mezi Čechy a Slováky tím na tisíc let vyrostla
hranice. Dlouho spolu sice žili ve společném státě, ale v područí Rakouska a Uherska. I napříč tomuto
rozdělení si oba národy dokázaly udržet vztahy a kontakty.
Nechuť bojovat na straně Rakouska-Uherska po vypuknutí první světové války byla sdílená. Češi ani
Slováci nechtěli jít do boje proti svým bratrům, Slovanům. Mnoho z nich padlo dobrovolně do zajetí a
přešlo na stranu Dohody. Byly tak vytvořeny československé legie. Osud našeho státu měl v té době
v rukou Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik, kteří propagovali myšlenku rozbití
Rakouska-Uherska. Snad nám přálo štěstí nebo to byl osud, ale podařilo se nám opět navázat na
společné začátky a sjednotit se v Československo. Psal se rok 1918, dne 28. října, jenž dnes slavíme
jako svátek.
Radost však netrvala dlouho, začátek druhé světové války s naší republikou otřásl u samých základů.
Pod vyhrožováním Adolfa Hitlera se Slovensko odtrhlo od Česka a naše území obsadila německá
vojska, byli jsme Protektorátem Čechy a Morava.
Po konci druhé světové války jsme se k sobě opět vrátili, jen bez Podkarpatské Rusi. Problémem se
stal tentokrát komunistický režim. Cloumal Československem dlouhou dobu a mnoho známých
osobností emigrovalo za svobodou a novým životem. I ti, co vydrželi, se dočkali. Roku 1989 mezi daty
17. listopadu a 29. prosince přinesla sametová revoluce pád komunistického režimu. Vydali jsme se
cestou demokracie a byl nám otevřen okolní svět. Mohli jsme svobodně dýchat a rozhodovat se.
Pod vlivem této atmosféry se rozhodli Slováci udělat ještě poslední krok ke své spokojenosti,
osamostatnili se. Následný zánik Československa 1. ledna 1993 nás rozdělil na Českou republiku a
Slovenskou republiku. Po všech těch šrámech na zádech Čechů a Slováků však můžu říct, že jsme si i
dnes stále blízcí. Pochybuji, že bychom se jednoho dne odcizili. Jako stát můžeme býti rozděleni, ale
naše srdce a duše budou sjednoceny na věky věků, svou společnou historii už máme navždy v
genech.
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