
Obrození českého jazyka 
 
Scéna: na tabuli je nápis OBROZENÍ ČESKÉHO JAZYKA, vedle tabule napravo je lavice, 
na níž leží řada knih a kalendářů, u věšáku lavice je zřetelný nápis ČESKÁ EXPEDICE. 
 
Počet hrajících: 9 (v případě malého počtu žáků mohou být pouze 4) 
 
Vypravěč stojí za katedrou, hráči přicházejí od dveří z pravé strany. Kousek od dveří jsou 
nachystány krabice, penály, knihy; židle si herci vezmou z České expedice. 
 
VYPRAVĚČ (postaví se za katedru): "Dva lidé ve městě." 
 
LIDÉ (přijdou od dveří, před tabulí se zastaví, aby na ně publikum vidělo) 
 
1. ČLOVĚK: "Guten Tag. /gutn tág/" 
 
2. ČLOVĚK: "Guten Tag. Wie geht´s? /gutn tág, ví géts/" 
 
1. ČLOVĚK: "Gut. Gut. Und du? Wie geht´s? /ví géts/ 
 
2. ČLOVĚK: "Sehr /zér/ gut." 
 
VYPRAVĚČ: "Němčina se stává jazykem vzdělaných lidí, je dorozumívací řečí na úřadech  

a i na vyšších školách se mluví jen německy. Někteří lidé začínají mít 
strach, aby český jazyk nezanikl." 

 
3 OSOBY (přijdou na scénu od dveří, zastaví se před tabulí, mluví s odhodláním,  

přesvědčivě): 
 
1. OSOBA: "Studujme český jazyk! Zachovejme jej!" 
 
2. OSOBA: "Víte, co já udělám? Přeložím knihy z jiného jazyka." 
 
1. OSOBA: "Výtečně!" 
 
2. OSOBA (bere knihu ze stolku a povídá publiku): "Der Hund znamená pes, Guten Tag  

znamená dobrý den, Wie geht´s znamená jak se máš."(prochází se s knihou) 
 
1. OSOBA: "A já, já ty knihy budu vydávat, založím (křičí) Českou expedici." (posadí se  

za stůl, na kterém je kalendář a řada knih) 
 
3. OSOBA: (přichází, zaklepe) 
 
1. OSOBA: "Dobrý den, copak si přejete, že jste navštívil Českou expedici?" 
 
3. OSOBA: "Tenhleten český kalendář a tuhle českou knihu." 
 
1. OSOBA: (podává kalendář a knihu) "Tady to máte. A zase někdy přijďte!" 
 
3. OSOBA: "Děkuji. Nashledanou." 
 
Všechny tři osoby odcházejí ze scény. 
 
VYPRAVĚČ: "Na Václavském náměstí – stavitelé." 
 
3 STAVITELÉ (přijdou na scénu, napravo u umyvadla mají nachystané krabice, knihy,  

penály, stoly, židle, začínají stavět) 



 
1. STAVITEL: "Podej mi další kus dřeva. Ještě další." 
 
2. STAVITEL: "Pomoz mi s tímhle, je velice těžký." 
 
3. STAVITEL (přestanou stavět, narovnají se, dají ruce v bok, prohlížejí si stavbu a poté  

nahlas volají): "Bouda! Naše Bouda je hotova!" (přilepí i nápis BOUDA na 
divadlo) "Zde se bude hrát divadlo! To bude nádhera!" (radostně 
vykřikují) 

 
VYPRAVĚČ: "Vlastenci tedy usilovali o zachování a zrovnoprávnění českého jazyka,  

studovali dějiny i kulturu českého národa, psali knihy či je překládali z 
jiných jazyků. Založeno bylo i první české nakladatelství a vydavatelství, 
tzv. Česká expedice, a postaveno dřevěné divadlo zvané Bouda." 


