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     Knihu uspořádal a sepsal Alois Hůlka. Narodil se roku 1909 a skonal roku 1982. Byl to básník,

publicista a kulturní pracovník. Napsal knihy O Janu Žižkovi, S láskou vzpomínáno, S Janem

Nerudou na jihu Čech, Život a čas, Poezie mého srdce. 

     

     Kniha je sestavena z úryvků knih autorů V. B. Třebízský, A. Jirásek, K. Nový, 

F. Rachlík, L. Stehlík, V. Kubec a H. Lisická. Kniha nás provází celým životem Jana Žižky z

Trocnova. Od jeho narození, po oženění, smrt manželky, oslepnutí a následnou smrt,která nastala

před obléháním hradu Přibyslav. 

     Ukázka z díla : 

     „Nenaříkej, matičko! Až tě nebude, až tvá hlava milá bude dřímati věčný sen, kdybys potom

vstáti mohla a podívala se na svého syna, ty bys jej zlíbala, ty bys na skráně jeho znova své ruce

položila, abys mu dala požehnání ke skutkům dalším a k životu dlouhému. V nás vstane síla, kteráž

se českou zemí rozlije jako pří-val vod. Už ji cítím ve své hlavě, ve svých pažích, ve všech žilách..."

      Požárovou záplavou bylo ve světnici jasněji a světlej i každým okamžikem.

      Obličej Jana Trocnovského zatáhl se výrazem, jakéhož oko matčino v téhle jeho tvářích ještě

nikdy nebylo postřehlo.

      „Začínáme, matičko, zemi českou čistiti, provětrávati; je nás dosud málo, proti nám celý proud;

ale kdyby jen jediný zbyl, bude dosti toho jediného..."

      Maličká v kolébce ručkama po svém zvyku zatleskala a tatíčka zavolala.

      Mladý muž ocitl se u ní šipkou, pojal ji v náruč, políbil a zašeptal hlasem, jako by to ani nebyl



jeho, tak  zcela rozdílným proti prvějšku: „Buď, drahoušku, bez  starosti, macechu nedostaneš, v

duši tvého otce jiná  láska a v hlavě jiný cíl ..." A dceruška jako by řeči tatíčkově rozuměla, vzala jej

sama kolem krku a vší silou dětskou jej k sobě vinula...

      „Vezmi s sebou jen nejpotřebnější, ostatní tu nech. Pro Bůh, rychle, čas letí a do rána abychom

byli u pana Valkouna! Budu o vás tak bez starosti!"

      „A lemy o tebe?"

      „Neučinilalis mi na čele, matičko, kříž a nedalalis mi na cestu požehnání? Kříž tvou rukou na

mém čele přilbicí a tvé požehnání na mé hrudi nejspolehlivějším štítem!"

     Díky tomu, že kniha je sestavena z úryvků různých děl, tak v sobě obsahuje mnoho stylů jazyka,

nářečí, druhů vět a jiné stylistické věci.

     Kniha mě zaujala, neboť mám rád tuto historickou dobu. Jedná se také o naučnou literaturu, ze

které se dá lecos naučit nebo aspoň pochopit, jak v této době vypadaly České země.
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