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Umučení sv. Jana Křtitele

Hlubší reflexe biblické zprávy o narození Jana Křtitele nás vede 
ke konstatování, že jediným dárcem života je Bůh. Také Janovo 
narození je Božím darem, Boží odpovědí na bolest Alžběty a Za
chariáše. Každý Boží dar implicitně zahrnuje v sobě povolání, 
misie. Vidíme to třeba v případě Samsona či Samuela. Jejich 
mimořádné narození je spojeno s povoláním, s posláním, které 
jim Bůh dává. Podobně tomu je v případě sv. Jana Křtitele. Jeho 
narození doprovází podivuhodné události. Podle Ježíše je Jan 
víc než prorok, dokonce je největší mezi všemi lidmi, protože je 

„ten, o němž je psáno: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby 
ti připravil cestu“. Sv. Pavel učedníkům v Efezu ukazuje přesně 
význam Janova povolání, když ho přesně formuluje: „Jan křtil ty, 
kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, 
který přijde po něm – v Ježíše“. Bůh chce zjevit svou moc v ži
votě každého člověka. Sv. Lukáš tuto skutečnost týkající se Jana 
Křtitele vyjádřil slovy: „A ruka Páně byla s ním“. Je to stejná moc, 
pomocí které Bůh vyvedl Izraelský národ z Egyptského otroctví, 
krmil svůj lid na poušti, káral za nevěrnost, zvítězil nad Izraelo
vým nepřítelem.

Ruka Páně je plná slitování, milosrdenství, posiluje své vyvo
lené, je zdrojem dobra, ale také zkoušek, všechno učinila, dává 
vládu, vysvobozuje, je přítomna v misii proroků a také se zjevuje 
v apoštolském učení. Janovo narození a volba jeho jména v rozpo
ru s tradicí vyvolává údiv. Je to reakce na zjevení se Boží moci.

Na stránkách Nového zákona často vidíme, že rozruch, udivení 
se rodí v lidských srdcích na základě Ježíšových mocných skutků, 
je také reakcí na jeho učení a chování. Samotné Ježíšovo naroze
ní vyvolává úžas. Trvalou příčinou úžasu je Kristův prázdný hrob 
a jeho zmrtvýchvstání. Ježíš je také často překvapen: z důvodu 
nedostatku víry u lidí v Nazaretu; naopak je udiven silnou vírou 
u těch, u kterých to nelze předpokládat. Pilát se diví tomu, že 
Ježíš se nechce bránit a také, že Ježíš tak brzy skonal. Boží moc, 
slova a Boží znamení vyvolávají údiv u svědků, kteří pozorují pů
sobení apoštolů. Každý křesťan je povolán „být Janem Křtitelem“ 
svým životem a slovem, podle vzoru Jana Křtitele, hlásat Kristův 
příchod, vydávat o Kristu svědectví, neustále ukazovat na Krista: 
„Hle beránek Boží“. Jednotlivý křesťan a také celá církev by se 
neměla bát poukazovat na Boží skutky a Boží moc, která působi
la a nadále působí v životě jednotlivých křesťanů a v životě celé 
církve.

Kéž Boží moc, svědectví slova i života dnešních křesťanů a 
Boží znamení vyvolávají trvalý údiv v mnohých lidských srdcích. 
Kéž život a svědectví Jana Křtitele je nám výzvou a dodává nám 
odvahu.

P. Mariusz Kuźniar

P. ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar je administrátorem Římsko-
katolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana v Praze 15 - Hostivaři
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Slovo bailliho

Milé spolusestry a vážení spolubratři, 

po prázdninových měsících se rozbíhá opětovně řádový život. 
Lépe řečeno, rozbíhá se život oficiální, spolkový. Protože ani 
ty nejdelší prázdniny nezastaví život opravdový, který kolem 
nás plyne se všemi svými radostmi i zármutky. Zúčastnili 
jsme se dlouho plánované rodinné slavnosti během svatby 
Anny, dcery našeho velkopřevora, s hrabětem Charlesem de 
Vergennes, gratulovali jsme také našemu spolubratru Janu 
Beránkovi k narození prvorozeného syna. Bohužel jsme také 
zaznamenali obrovské záplavy, kterými bylo postiženo Libe
recko a které tak silně poznamenaly kraj, kde budeme mít 
během několika týdnů generální kapitulu.

Vlastně je to užitečné a symbolické, že se sjedeme rokovat 
o našich dalších plánech do tak těžce zkoušeného regionu. 
Budeme mít na očích raison d’être existence našeho Řádu. 

Sebelepší plánování samozřejmě nenahradí operativní po
moc a naplňování potřeb trpícím při živelných katastrofách. 
Vzhledem k tomu, že přicházejí sice nepředvídatelně, zato 
však pravidelně, bude pravděpodobně při plánování naší 
činnosti a vytváření finančních rezerv třeba počítat i nadále 
s jistou rezervou, která bude moci být použita kdykoliv právě 
pro potřeby lidí postižených živly. Každopádně se však na 
naší generální kapitule bude nutné zamyslet na prioritami 
a stanovit si úkoly nejen na příští rok, ale na delší dobu, aby
chom v naplňování této strategie opravdově a s rozmyslem 
Řád rozvíjeli.

Téma živelných katastrof však nemusíme urychleně opouš
tět – připomeňme si aktivitu členů Moravské komendy, z je
jichž popudu navázalo České velkopřevorství kontakt a spolu
práci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomá
še Bati. Právě přínos našich členů pro formování studentů a 
spolupráci se školní záchrannou brigádou je adekvátní odpo
vědí na dnešní potřeby. Těžiště činnosti samozřejmě spadne 
na členy Moravské komendy, která tak bude mít stálou náplň 
a v rámci ČVP ojedinělý úkol.

Je na místě také připomenout naši aktivitu mezinárodní,  
o níž je referováno na jiném místě tohoto vydání Reunionu 
– řádový příspěvek k vybudování školy v Lógaru. Věříme, že 
děti, které se budou ve škole postavené naší armádou vzdělá
vat, přispějí ke stabilitě a prosperitě budoucího Afghánistánu.

Na generální kapitule v Hejnicích tedy bude o čem povídat. 
V programu je vyhrazen dostatek času pro obecnou rozpra
vu, a tak zbývá jen doufat, že se našeho setkání zúčastní v co 
největší míře všichni naši řádní členové, tedy i ti, které tak 
často během roku nevídáme.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP

Aktuálně

Milý Petře, 
tak, jak jsme se dohodli, podávám zprávu o naší spolupráci 
se Společenstvím Androméda ve Velké Chmelištné u Rakov-
níka. 

Po úvodní informaci o existenci „party ženských“, která 
staví hospic kdesi u Rakovníka, od pana prof. MUDr. Andrý-
ska a následném osobním setkání s Lenkou Petříčkovou  
z této „party“ na Řádovém dnu 12. 12. 2009 v Praze, roz-
hodla moje manželka Jana, že těmto dámám v jejich bohuli-
bé činnosti musíme pomoci. A tak se tady i stalo.

Hned na začátku ledna tohoto roku jsme se rozhodli, že 
se do Velké Chmelištné vydáme a podíváme se, čím a jak 
můžeme pomoci. A abychom nepřijeli s prázdnou, tak jsem 
se svolením našeho pana ředitele Romana Kumpošta vzal 
něco z naší firemní produkce, co by se ve Velké Chmelištné 
mohlo hodit. A vydali jsme se na cestu. Na místě jsme byli 
očekáváni, velmi mile přivítáni a vydatně pohoštěni. Paní 

Jitka Caltová nám ukázala celý areál a my byli překvapeni 
spoustou práce, která zde byla již vykonána. Tato návštěva 
utvrdila mojí ženu v přesvědčení, že tady musíme alespoň 
našimi skromnými silami trochu pomoci. V čase, kdy jsme 
domlouvali termín našeho pracovního víkendu, obrátila se 
na mne předsedkyně sdružení Lenka Petříčková s prosbou 
o návrh oficiálního loga Společenství Androméda. Návrh 
vypracovala kolegyně designérka z firmy STEINEL Liberec 
během jednoho víkendu a tento věnovala bezplatně Spo-
lečenství Androméda, které jej už v současnosti používá. 
Náš pracovní víkend nám vyšel na 21.—23. 5. t. r. Tento-
kráte jsme byli skutečně pracovně „zapojeni“ a pomohli při 
venkovních pracech (dříví na zimu, hrabání louky, úprava 
prostoru před hlavním objektem, atd.) a také s malováním 
vnitřních prostor. Strávili jsme víkend usilovnou prací mezi 
dobrými lidmi s vědomím, že pomáháme dobré věci. A to je 
úžasný pocit k nezaplacení. I přesto, že jsme měli oba namo-
žená záda, nějaké puchýře a malinko krvavé mozoly. 

Další naše návštěva ve Velké Chmelištné byla 31. čer-
vence, kdy jsme se přivezli spolu s manželkou dalších pár 
drobností, které mohou malým dílem přispět k budování 
hospice ve Velké Cmelištné a v sobotu 21. 8. jsme se opět do 
Chmelištné vypravili. Tentokrát na křtiny malého Michaela 
Jiřího Šmoldase, syna Venduly Šmoldasové, která je členkou 
Společenství Androméda. Malý kostelík ve Velké Chmelištné 
byl opět po dlouhé době svědkem krásného církevního obřa-
du, který vedl P. Edward Tomczyk z Římskokatolické farnos-
ti Hrádek u Vlašimi. Mohu jenom ubezpečit, že znovu a rádi 
budeme pomáhat, a to i ve jménu sv. Lazara Jeruzalémského, 
bez nějž bychom vlastně neměli ani možnost setkat se  
s úžasnou partou lidí, která se ve Velké Chmelištné sešla. 

Srdečně zdraví
Vítězslav Březina

Posledních 58 příslušníků 5. kontingentu Armády ČR 
Provinčního rekonstrukčního týmu ISAF pod velením 
plukovníka Rudolfa Honzáka, kteří působili v afghánské 
provincii Lógar, se v pátek 20. srpna vrátilo do vlasti.
Přivítání se také zúčastnila prezidentka hnutí Stonožka 
csr. Běla Gran Jensen a kancléř ČVP chev. Petr J. Řehoř. 
Paní prezidentka vojákům poděkovala zejména za pomoc 
dětem při opravách škol a zdravotnických zařízení. Poručík 
Lukáš Kubíček, náčelník skupiny CIMIC (Jednotka civilně-
vojenské spolupráce) krátce informoval paní prezidentku a 
pana kancléře o průběhu opravy školy, na kterou také Řád 
finančně přispěl. (K tomuto tématu viz článek na str. 4–7)

Návrat z Afghánistánu

Návštěva u Andromédy

Čerstvé křtiny
Našemu spolubratru Janu F. Beránkovi se dne 20. srpna t. r. narodil syn Theodor. Blahopřejeme.
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Několikaměsíční úsilí bylo dnes završeno 
slavnostním aktem předání nově vyba-
vené a rekonstruované střední chlapec-

ké školy Hamída Karzáího v centrálním Pol-e 
Alam.

Výběr vhodných škol jsme konzultovali také 
se zástupci civilní části našeho kontingentu. 
Shodli jsme se, že budeme postupovat v rám-
ci spojenecké strategie „inkoustových skvrn“. 
Hlavní myšlenka této strategie je podporovat 
právě oblasti, kde místní obyvatelstvo přítom-
nost nás koaličních vojáků vítá a každý realizo-
vaný projekt je tak přijímán s poděkováním a 
vděčností. Každého projektu si tak místní lidé 
váží a sami se starají, aby jim budova, zařízení 
nebo jen obyčejný dar vydržely co nejdéle.

Po několika návštěvách a konzultacích celého 
projektu s ředitelem školy panem Hadži Ab-
dulem Baqim a provinčním ministrem školství 
panem Jafarem jsme identifikovali nejpalčivější 
problémy, které tato instituce má. Po domluvě 
a následném rozdělení úkolů mezi námi a ame-
rickými kolegy jsme se pustili do díla. Americká 
skupina CIMIC se postarala o opravu vnějšího 
pláště budovy školy, přilehlého kalátu (zděný 
plot okolo pozemku) a několika tříd, které vo-

jáci také vymalovali. Američtí kolegové rovněž 
zařídili opravu místního školního hřiště. My, 
čeští vojáci, jsme po důkladném výběrovém ří-
zení nakoupili od jedné z místních firem ostatní 
materiál a zařízení. Pořídili jsme dva velkokapa-
citní stany pro 120 studentů, 200 m2 zátěžového 
koberce, který sníží prašnost a umožní kom-
fortnější venkovní výuku ve stanech, tabule do 
každého stanu, tři velké třistalitrové zásobníky 
na pitnou vodu, dvě vnitřní třídy jsme vybavili 
třiceti lavicemi, židlemi a tabulemi, darováno 
bylo také více než 1,5 tuny školního materiálu. 
Ve spolupráci s americkými kolegy jsme pořídili 
pro studenty této školy fotbalové branky a volej-
balové sítě, darována byla kompletní sportovní 
výbava na kriket a fotbal. Na základě požadav-
ku pana Jafara byly americkou stranou nakoupe-
ny učebnice dějepisu a matematiky. Celkové ná-
klady po sečtení všech výdajů naší a americké 
strany lehce přesáhly 10 300 USD.

Poděkování však patří především celé „sto-
nožkové“ rodině a Řádu Svatého Lazara Jeruza-
lémského, bez jejichž štědrých finančních darů 
bychom nebyli schopni tuto akci realizovat. Ve-
lice rád bych také poděkoval všem svým CIMIC 
kolegům za perfektní přípravu celé akce.

Jak pomoci 
vyhrát mír

Z deníku poručíka ing. Lukáše Kubička připravil Petr J. Řehoř, KCLJ

Oprava školy v provincii Lógar dokončena!
Při slavnostním dni na Julisce letos v květnu, kde Stonožka slavila svá výročí, jak jsme informovali v minulém čísle 
Reunionu, předali zástupci Řádu Armádě České republiky symbolický šek na opravu vytipované školy v provincii 
Lógar, Afghánistán.
Nyní již jen s obdivem vybírám úryvky z deníku velitele skupiny CIMIC 5. kontingentu AČR PRT Lógar por. L. Kubička:
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Závěrem chci našim vojákům, kteří 
působili a působí v Afghánistánu a 
svou prací a činy přispívají ke zmír-
nění dopadů války, poděkovat. Vel-
mi si vážíme, že náš Řád byl do pro-
jektu přizván a že nevelká finanční 
podpora napomohla dobré věci. 
Věřím, že takto započatá spoluprá-
ce bude pokračovat i při dalších 
projektech!

Petr J. Řehoř, KCLJ, kancléř ČVP

Z fotografického zápisníku poručíka Kubička

Přírodní katastrofa přinesla nejen zkázu, 
ale vytvořila předpoklad pro úžasné proje-
vy lidské obětavosti, statečnosti a solida-

rity. Už v prvních dnech po povodních a zápla-
vách začali lidé s pomocí finanční, materiální i 
pracovní. Velký dík patří našemu bratru P. Milo-
ši Rabanovi. Ten se svými spolupracovníky oka-
mžitě vytvořil, ač i jeho fara a kostel v Raspe-
navě byly vážně zasaženy, v prostorách kláštera 
v Hejnicích azylové středisko pro ty, kteří přišli 
o střechu nad hlavou. Ubytování a stravu tam 
našlo kolem třiceti lidí. Pro další bylo zajištěno 
stravování. V Raspenavě, obci velice zasažené 
a poničené, vytvořil sběrné středisko, kam lidé 
přiváželi technické prostředky, oblečení, povle-
čení a další pomoc. Postižená místa přes všech-

ny obtíže brzy navštívili i Mons. D. Duka a J. Ba-
xant, aby na místě zjistili, jak vypadá situace a 
jaká pomoc je nutná. Výsledkem jejich návštěvy 
je pomoc Sv. Otce ve výši 25 tisíc Euro. V neděli 
22. srpna proběhla v libereckých kostelech sbír-
ka na povodně. Výnos, stejně jako další dary, byl 
přímo předán P. Rabanovi a P. Audymu (farář ve 
Frýdlantu), aby podle znalostí místních podmí-
nek pomohli nejpotřebnějším. 

Není úkolem tohoto článku popisovat průběh 
přírodní katastrofy a odstraňování jejích násled-
ků, ale považuji za vhodné upozornit na několik 
momentů. Především se ukázalo, že zpravodaj-
ství televize, ale i rozhlasu a tisku, byť záslužné, 
se zaměřuje na snáze dosažitelná a mediálně 
vhodná místa. O obtížněji přístupných a pod-

O povodních a záplavách, které zasáhly Severní Čechy začátkem letošního srpna, přinesly sdělovací prostředky mno-
ho zpráv. Ale bezprostřední i následné prožitky obyvatel regionu, kteří buď byli bezprostředně postiženi, nebo často 
měli mezi postiženými příbuzné či známé, lze těžko zprostředkovat. Televizní obrazovka přinášející děsivé obrazy 
obyvatelům vzdálenějších oblastí je malá a divák je obklopen bezpečným prostředím. Až když se dostaneme do 
postižených míst a jsme obklopeni zničenými domy, cestami a krajinou, uvědomujeme si, jak děsivě zasáhly živly do 
života kraje a jeho obyvatel. Proč se lidé v zasažených místech tak děsí každého následujícího deště.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve Frýdlantu

Povodně na severu
Antonín Schauer, KCLJ 
velitel Severočeské delegace
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statně hůře postižených místech se veřejnost 
dovídala až dodatečně. Návštěvy politiků byly 
pečlivě sledované, návštěva ordinářů proběhla 
bez většího zájmu médií. Akce P. Rabana pro-
běhly bez zájmu tisku, ale jeho prestiž, prestiž 
církve mezi místními lidmi je vysoká. O tako-
vých činech, jako byla akce kuchařek univerzit-
ní menzy, které hned druhý den vybraly ve škole 
15 tisíc korun a uvařily a dovezly do Chrastavy 
několik tisíc porcí teplého jídla a podobných, se 
veřejnost nedozvěděla vůbec. A takových ne-
známých dobrodiní je mnoho. Kromě krásných 
projevů lidské solidarity se ale velmi rychle 
objevily i snahy využít povodně. Nemyslím tím 
jen pokusy o rabování, ale i podvody při proka-
zování poškození. Některé prošly sdělovacími 
prostředky, některé jsou veřejnosti prakticky 
neznámé. Snaha majitele památkově chráněné 
a prakticky nedotčené chalupy, aby byla prohlá-
šena za ruinu, čímž by majiteli odpadla povin-
nost o ni pečovat a mohla být nahrazena něčím 
jiným. A takových pokusů bylo více. Z tohoto 
pohledu jsou zásluhy těch obětavých tím větší. 
I když se setkáme na Kapitule v Hejnicích až 
v září, bude možné vše vidět a ocenit na místě. 
Na setkání s vámi se těšíme. 

Zničené knihy v Raspenavě.

Mons. Jan Baxant a P. Miloš Raban v Raspenavě.

Nahoře: Zleva Mons. Jan Baxant, arcibiskup Mons. Dominik Duka, 
P. Miloš Raban, gen. vikář litoměřické dieccéze P. Stanislav Přibyl.
Dole: P. Miloš Raban v rozhovoru s arcibiskupem D. Dukou

Seznamme se v krátkosti s poutním místem Kos-
telní Vydří, kde prožila své mládí paní Zdeňka 
Suchánková (rozená hraběnka Thun-Hohenstei-

nová), manželka JUDr. Jiřího Suchánka, který byl po 
dobu komunismu představitelem Řádu sv. Lazara  
u nás v Československu. 

Obec Kostelní Vydří leží pod návrším s poutním 
kostelem. Prochází jí Vyderský potok, na němž bylo 
dříve několik rybníků. Jméno vesnice zřejmě pochází 
od slova vydra. Nedaleko kostela stála tvrz, původně 
renesanční ze 16. stol., později přestavěná na sýpku. 
K bydlení majitelů sloužil barokní zámeček zbudo-
vaný v její blízkosti počátkem 17. stol., nově uprave-
ný počátkem 19. stol. Ves se poprvé připomíná na 
počátku 14. stol. Vystřídalo se zde mnoho majitelů. 
Nejznámější byl rod Koňasů z Vydří, který tu pobýval 
od r. 1531 až do třicetileté války. V roce 1694 koupil 
panství Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergu.

V té době se mezi lidmi vyprávělo, že kolem Božích 
muk na kopci za vesnicí se někdy ukazuje zvláštní 
záře. Zbožný šlechtic se radil s Felixem Karlem Slava-
tou, který byl knězem a řeholníkem bosých karmeli-
tánů. Na jeho radu vystavěl baron Butz kapli a umís-

til do ní obraz P. M. Karmelské (r. 1709). Rozvoj pout-
ního místa ovlivnili další příslušníci rodu Rolsbergů. 
Asi za třicet let synovec zakladatele kapli přestavěl. 
Jeho synové Josef Ignác a Jan Matěj byli kněžími a 
olomouckými kanovníky. 

Na návrší proti kostelu byl založen lesní hřbitůvek, 
kde byli pohřbíváni řeholníci zdejšího  kláštera, zalo-
ženého majitelem panství. Budova kláštera byla po-
stavena v polovině 18. století, aby tu poutníkům byli 
k dispozici kněží. Nepříznivé společenské poměry 
(vláda Josefa II.) příchodu řeholníků zabránily.

V r. 1908 patron kostela Bedřich hr. Dalberg z ne-
dalekých Dačic pozval karmelitány z Rakouska. Od 
r. 1921 až do II. světové války zde byli vždy v řeholní 
komunitě jen jeden, nanejvýše dva čeští karmelitáni.

Obec Kostelní Vydří ležící v okrese Jindřichův Hra-
dec má 159 obyvatel. Rozloha obce činí 651 ha, ve 
vzdálenosti 3 km leží Dačice, 29 km M. Budějovice, 
30 km Jindřichův Hradec, 35 km Jihlava.

Do Kostelního Vydří putují poutníci, aby zde nalezli 
klid od ruchu světa. Několikrát do roka navštěvuji i já 
toto místo, které je promodleno poutníky a dávám zde 
příspěvky na mše za zesnulé členy Řádu sv. Lazara.

Poutní místo Kostelní Vydří
Karla Florianová, DLJ
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Retro Retro

Z Velké rady

Vážení čtenáři,
před časem jsem od spolubratra Koláčného dostal sešité exilové Reuniony od nultého 
čísla z roku 1976 až do prosince roku 1991.

Naším záměrem je postupně otisknout některé zajímavé články, které zachycují 
obraz té doby – tedy práci, myšlenky a plány našich spolubratrů a spolusester,  
z nichž již mnozí nejsou mezi námi.

Třeba jejich četba povede k zamyšlení o současném poslání a úkolech Řádu a nad 
vývojem a cestou Řádu za posledních třicet let.

Petr J. Řehoř, KCLJ
šéfredaktor

◆ Velká rada vzala na vědomí informaci bailliho o podpisu smlouvy o partnerství 
mezi OSLJ–B, n. g. o. a Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati 
v Uherském Hradišti.

◆ Velká rada  projednala a schválila program GK v Hejnicích. Členové Velké rady 
zašlou do 10. 9. kancléři své zprávy.

◆ Řádový den se bude konat v sobotu 11. prosince. Program a  místo konání bude 
upřesněno.

◆ Velká rada rozhodla podpořit vydání knihy o sv. Anežce, připravované pod patrona-
cí pražského arcibiskupa. Členové i příznivci Řádu byli vyzváni k finanční podpoře.
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Do vaší knihovny

Miroslav Pavlák, BLJ

Jitka Lenková; Václav Pavlík: 
Nejdůležitější bitvy v českých 
dějinách
Alpress, s. r. o., 2007

Jiří Macoun: Významné bitvy 
v Čechách a na Moravě
Computer Press, a. s., 2007

Jan Bauer: Životy slavných 
českých vojevůdců
MOBA, s. r. o., 2007

Český stát byl pro svou výhod nou 
polohu v samém srdci Evro py vždy 
středem mocenských zájmů a stal 
se dějištěm mnoha významných 
světových událostí. Chronologic-
ký přehled nejdůležitějších bitev 
našich dějin nabízí v přehledných 
kapitolách nejnovější informace 
o účastnících bojů a jejich takti-
kách, o historicko-politickém po-
zadí a výsledcích válečných střetů 
na našem území.

Obecně převládá názor, že Češi 
toho zase až tak moc nevybojo-
vali. Mezi nejoblíbenější postavy 
naší vojenské beletrie nepatří žád-
ní příkladní hrdinové, ale postavy 
jako voják Švejk a major Terazky. 
Při bližším pohledu na paradoxy, 
které provázejí naše dějiny, se 
snad ani není čemu divit. Období 
husitských bitev začalo a skončilo 
jako občanská válka Čechů proti 
Čechům. Stejně tomu bylo na Bílé 
Hoře; v poslední bitvě, kde české 
království bojovalo samo za sebe 
jako suverénní státní útvar, ovšem 
opět proti „vnitřnímu nepříteli“. 
Následujících tři sta let se Češi 
sice zúčastnili řady bitev, avšak 
jako příslušníci tehdejší velmoci, 
Rakousko-Uherska. Tak čeští vojá-
ci prožili i první světovou válku, 
v níž po vytvoření legií z přeběhlí-
ků a zajatců opět bojovali na obou 
stranách. I díky jim sice po první 
světové válce vznikl samostatný 
československý stát, ale do té 
následující, druhé světové války, 

Německý kancléř Bismarck prý 
řekl, že kdo je pánem Čech, je pá-
nem Evropy. Není proto divu, že 

Střety armád, které se odehrávaly 
na bojištích Čech a Moravy, umož-
ňují náhled do vývoje evropského 
válečnictví v překvapivé úplnosti. 
Na příkladu dvanácti bitev z úze-
mí našeho státu přináší tato kniha 
průřez vývojem zbraní a používa-
né taktiky v časovém rozpětí od 
počátku našeho letopočtu až po 
závěrečné výstřely z doby studené 
války v říjnu 1985 nad Šumavou. 
Názornými obrázky a schématy 
bohatě ilustrovaná publikace je 
určena pro všechny čtenáře a čte-
nářky, kteří si chtějí rozšířit všeo-
becný přehled o válečnictví  
a jeho vlivu na směřování dějin  
ve střední Evropě.

neměla jeho armáda jako celek 
možnost v důsledku politických 
rozhodnutí zasáhnout.

A historie se v podstatě opakuje 
dál, za samostatné Českosloven-
sko bojují v zahraničí sice stateč-
né, avšak vzhledem k rozměrům 
tohoto válečného střetu přece jen 
nepříliš početné jednotky vytvo-
řené z těch, kterým se po okupaci 
podařilo úspěšně opustit vlast.  
O našem osudu po této válce, 
ostatně jako už tolikrát, neroz-
hodla nakonec genialita našich 
vojevůdců a statečnost našich vo-
jáků, ale politici u jednacích stolů. 
Nastávají časy, které mnozí z nás 
pamatují, včetně okupace vojsky 
Varšavské smlouvy roku 1968, jíž 
mohla naše armáda znovu jen ne-
činně přihlížet. Za posledních ně-
kolik desítek let se svět podstatně 
změnil. Zřejmě dnes nehrozí, že 
česká armáda, tentokrát jako sou-
část NATO, potáhne někam jako 
celek do nějaké války. Součástí 
publikace je i přehled zahranič-
ních misí armády ČSFR a ČR po 
roce 1989.

Čtenáře jistě zaujme jemné pře-
divo historických dějů a tragické  
i nečekaně šťastné osudy bojovní-
ků leckdy již dávno mrtvých, jejich 
statečnost stejně jako drobné, 
přehlédnutelné náhody, které ve 
svých důsledcích měly nedozírné 
následky.

se našimi končinami přečasto pře-
hnala válečná vřava. Češi v ní ne-
bývali jen trpnými oběťmi, ale čas-
to vzdorovali nepříteli se zbraní 
v ruce. I u nás se rodili slavní vo-
jevůdci, kteří si dobyli slávu ať už 
v boji za svoji zem, nebo v ci zích 
službách. V této knize jsou vyprá-
věny vzrušující životní příběhy 
devíti slavných válečníků – knížat 
Břetislava I. a Soběslava I., krále 
Přemysla Otakara II., husitských 
hejtmanů Jana Žižky z Trocnova a 
Prokopa Holého, velitele stavov-
ského vojska hraběte Jindřicha 
Matyáše z Thurnu, generalissima 
Albrechta z Valdštejna a rakous-
kých polních maršálů českého pů-
vodu Karla Filipa Schwarzenberga 
a Jana Josefa Václava Radeckého.
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