Doba husitská
Jan Hus byl upálen r. …… v ………………Rok nato byl upálen tamtéž další český mistr
……………… Oba byli velkými kritiky ………..Zejména kritizovali ………………………
Stoupenci učení Jana Husa si říkali husité nebo také ……………….., protože měli ve znaku
…………. Přijímali tzv. ……………….., to je víno (krev Kristova) a hostii (tělo Kristovo). Přijímání
hostie a vína zavedl v Čechách Husův přítel ……………………v době, kdy byl Hus vězněn v
………………..
Revoluce začala roku 1419, kdy došlo na radnici Nového Města pražského
k (událost)..………………, lid vedl radikální kazatel ……………………..Husité si pak vybudovali v
……….. Čechách město ………………., kde si byli zpočátku všichni rovni. Po odstranění kádí a
rovnosti ve městě odešli nespokojení radikálové do nedalekých ……………….., kde však byli
potlačeni hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova a upáleni.
S tímto řešením však nesouhlasil táborský biskup ………………………., Jan Žižka proto Tábor
opouští a odchází do …………………Čech a zakládá ……………………, což bylo
…………………….
Méně radikální křídlo husitů tvořili tzv. ……………………., hlásili se k nim
…………………………………………., nejumírněnější byla …………………………
Společný program husitů se jmenoval …………………….. …….. Popiš nebo nakresli :

Tento program byl oficiálně vyhlášen r. ……. na sněmu v……………………, mimo jiné tam bylo
pověřeno dočasnou správou země ………………………………………………………. Husité
nechtěli uznat za krále …………………………………….
Husité bojovali proti domácím nepřátelům, to byli ……………………………. V r. 1423
na tzv. svatohavelském sněmu se ustavila tzv. …………………………..Tvořili ji
…………………………………………………………….. Důsledkem byla r. 1424 jedna
z nejkrvavějších bitev husitských válek, a to bitva u …………….., ve které zvítězil ………………
Chtěl pak potrestat za zradu město………………., ale naštěstí k tomu nedošlo. Na společném tažení
na ……………..pak Žižka 11. 10. 1424 u ..………………..umírá na mor.
Husité bojovali také proti nepřátelům zvenčí, to byli ………………….. Bylo proti nim vysláno
celkem ………..výprav, např. ………………………………., ve všech však zvítězili ………………

Ve svém boji používali zbraně ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
(alespoň 5 druhů).
Husité pořádali i výpravy do ciziny, aby šířili své učení, říkalo se těmto výpravám
………………………….
Husité byli pozváni na koncil do Basileje, vedl je další vynikající hejtman ……………………..
Husité se pak znesvářili a radikální husité byli poraženi v bitvě u …………….. roku 1434
…………..(kým)
Roku 1436 přijíždí do Čech císař ……………….a v Jihlavě slibuje, že bude dodržovat tzv.
…………………………….. Znamenalo to, že bude respektovat v zemi ……………..
……………………………. Zakrátko pak umírá. Jím vymírá rod …………………po……

Když

roku 1457 zemře i jeho vnuk ………………………….., zvolí si česká šlechta za krále 2. 3.
1458………………….…..
Ten však má problémy s ………………………., který proti Čechám vyhlašuje (již šestou)
……………………………., do jejího čela se postaví bývalý zeť(manžel dcery), uherský král
…………………….. Roku 1469 se prohlásí v městě ………………za českého krále, podporují ho
v tom čeští katolíci sdružení do tzv. …………………………..
Roku 1471 král dvojího lidu umírá a trůn přenechává rodu ………………….
Král Vladislav pak uzavírá znovu v městě ……………………..smlouvu s králem
………………………..a rozdělí si vládu nad zeměmi Koruny české takto
……..……………………………………………………………………………………………
Po roce 1490 však dojde k spojení všech zemí Koruny české a dokonce i Uherského království pod
vládu jednoho panovníka, říká se tomu ……………………………………
Král přesídlil do města ………………, v Čechách se začala mezi sebou prát města a šlechta ,
důvodem bylo ……………………………………… Roku …………dochází k památné bitvě u
Moháče, ve které …………………………………, bojoval proti ……………………
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