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Animovaná komedie, která mění dějiny 

Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit 
učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel? Co 
když měl Jan Žižka víc než jen jedno zdravé oko? Animovaná komedie režiséra Pavla 
Koutského hravě boří mýty o husitské éře, když na piedestal historie místo kazatele a 
vojevůdce staví dva neskutečné poplety, kteří se proti své vůli stali hrdiny své doby. Jen to 
nikdo neví. 

Mlhoš je nemajetný šlechtic a Záboj chudý odjakživa. V jedné pražské hospodě je svedla 
dohromady náhoda a snaha aspoň na chvíli utéct před vlastními problémy (převážně 
s ženskými). Jako ideální pěšáky pro svou rafinovanou šachovou partii si je vybere Čeněk 
z Vartemberka, nejvyšší český purkrabí, který zručně lavíruje mezi panovníky Václavem 
IV. a Zikmundem (ač bratři, z hloubi duše se nenávidí), aby z toho měl on sám co největší 
prospěch. Když najme Mlhoše a Záboje, aby zavezli kacířského kazatele Jana Husa na 
kostnický koncil, netuší, že tím nastartuje lavinu, která nakonec možná smete i jeho. Mlhoš 
a Záboj totiž nejsou schopní splnit ani ten nejmenší úkol, což kompenzují typicky českou 
vychytralostí a uměním ztřeštěné improvizace, které zásadní měrou ovlivní průběh a 
výsledek husitských válek. Hus, Žižka a vlastně i celé dějiny se mají na co těšit. 

Jeden z nejlepších českých animátorů současnosti Pavel Koutský tvrdí, že jen 
sebevědomý národ si může dělat srandu z vlastních dějin. V tom mu usilovně pomáhají 
skvělí herci dabující jednotlivé postavy. Jiří Lábus a Oldřich Kaiser se po čase společně 
sešli před jedním mikrofonem jako Záboj a Mlhoš, kromě nich uslyšíme i Viktora Preisse, 
Jana Přeučila, Marka Ebena nebo Marthu Issovou. Husiti jsou hravá komedie plná fórů, 
gagů a písniček, která potěší diváka každého věku. Kromě historiků. 
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