
HUSITÉ 
 
Pomůcky: kalich, stačí klidně jen na obrázku, odpadkový koš jako káď.  
Počet hrajících žáků: 7 
 
VYPRAVĚČ: „1. dějství – Husité.“ 
 
HUSITÉ (nastoupí 4 žáci, pouze 2 mluví): „My jsme stoupenci Jana Husa, souhlasíme 
s jeho názory a také je hlásáme. Podívejte se, co máme ve znaku - kalich.“ (ukáží ho) 
 
1. HUSITA (DÍTĚ) : „A proč, táto?“ 
 
2. HUSITA: „Protože chceme, aby všichni, když přijdou do kostela, dostali hostii a tu si 
namočili do vína. Ne pouze kněz.“ 
 
3. HUSITA: „A tomu se říká přijímání pod obojí.“ 
 
1. HUSITA (DÍTĚ): „A co to vlastně je, to pod obojí?“ 
 
4. HUSITA: „Každý dostane oplatek a víno. Oplatek symbolizuje Kristovo tělo a víno 
jeho krev. A to vše na památku Ježíše Krista.“ 
 
VYPRAVĚČ: „Husité byli tedy lidé, kteří hlásali myšlenky Mistra Jan Husa, tzv. stoupenci 
Husovi. Shlukovali se a ve znaku měli kalich, který symbolizoval návrat k původní církvi 
Kristově. Chtěli přijímat hostii jako tělo a trochu vína jako krev Ježíše Krista.“ 
 
 
MĚSTO TÁBOR 
 
VYPRAVĚČ (napíše na tabuli „MĚSTO TÁBOR“ a nachystá půl metru před ni koš, blízko 
nějž se poté postaví 2 lidé, 1. a 2. husita): „2. dějství – město Tábor.“ 
 
(Všichni z 1. dějství přicházejí od dveří k městu (tabuli), kde stojí 2 městští obyvatelé.) 
 
1. HUSITA VE MĚSTĚ (vítá společně s druhým nově příchozí): „Pojďte, pojďte dál. 
Vítáme vás ve městě, kde jsou si všichni rovni. Tady nerozhoduje majetek.“ 
 
2. HUSITA VE MĚSTĚ: „Pokud ale nějaký máte, dejte jej do kádí a od té doby patří nám 
všem.“ (Nově příchozí dávají svůj majetek do kádě představované odpadkovým košem.) 
 
VYPRAVĚČ: „Do města Tábor přicházeli lidé, kteří věřili v učení Mistra Jana Husa a chtěli 
podle něho žít. Nebrali ohled na majetek. Pokud nějaký měli, odevzdali jej při vstupu do 
města, a tím se stal majetkem všech. Všichni si tak mohli být rovni.“ 


