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Ke krátké inspek ní cest! do Kábulu 
a Lógaru využil rotace 4. a 5. kontingen-
tu polní nemocnice a chemické jednotky. 
V Lógaru se setkal s velitelem  eského 
provin ního rekonstruk ního týmu plu-
kovníkem Ivem St"echou, který jej se-
známil s aktuální bezpe nostní situací 
v provincii Lógar a s aktuálním pln!ním 
opera ního úkolu. Poté velitel 3. kon-
tingentu Armády #eské republiky SOG 
major Pavel Hor$ák oba generály infor-
moval o stavu redislokace této jednotky 
z provincie Helmand práv! do oblasti 
Lógaru. P"ed odletem do Kábulu infor-
moval vedoucí civilní  ásti PRT Václav 
Pecha generála Picka o pr%b!hu prací 

na projektech, které pomáhají obnovit 
provincii Lógar.

Na kábulském letišti jednal generál 
Picek s p"íslušníky obou rotujících kon-
tingent% polní nemocnice a chemické 
jednotky. Krátce se setkal také s velvy-
slancem naší republiky v Afghánistánu 
Ji"ím Nekvasilem. 

V po"adí již 4. kontingent, který svou 
misi v t!chto dnech kon í a p"edá-
vá úkoly svým nástupc%m, pracoval 
v Afghánistánu od dubna letošního roku 
pod velením plukovníka Mojmíra Mrvy. 
„Je to už moje osmá mise, a v po"a-
dí šestá, které jsem velel,“ odpov!d!l 
s úsm!vem plukovník Mrva na otázku, 

zda ho b!hem mise n!co zasko ilo. 
V posledních patnácti letech velel „svým 
lidem“ krom! Afghánistánu i na území 
bývalé Jugoslávie, Iráku a Kuvajtu. 

Jeho nástupcem je podplukovník 
Martin Benda, který bude velet 5. kon-
tingentu, jenž bude v této "ad! poslední. 
Koncem listopadu bude totiž  innost této 
specializované jednotky v Kábulu ukon-
 ena. „Jsem v Afghánistánu již podruhé. 
Byl jsem léka"em p"ijímacího a t"ídícího 
odd!lení 2. kontingentu, který zde p%so-
bil od srpna do listopadu lo$ského roku,“ 
uvedl podplukovník Benda a dodal: 
„Tém!" do roka a do dne jsem se vrátil, 
tentokrát jako velitel kontingentu.“ 

#eští chemici a zdravotníci p%sobí 
na kábulském letišti již od b"ezna 2007. 
St"ídají se pravideln! po  ty"ech m!sících. 
Kontingenty polní nemocnice a chemické 
jednotky  ítají více než stovku voják%, 
z nichž p"ibližn! dv! t"etiny tvo"í p"íslušní-
ci polní nemocnice, která je dopln!na che-
miky, meteorology, leteckými specialisty 
a p"íslušníky Vojenské policie. Do polní 
nemocnice jsou za len!ny i mezinárodní 
zdravotnické týmy ze Slovenska, Albánie, 
Makedonie a Chorvatska.

Text a foto: mjr. Pavla POLÁKOVÁ

Ve dnech 27. a 28.  ervence 
navštívil ná elník 
Generálního štábu 
Armády !eské republiky 
generálporu ík Vlastimil 
Picek v doprovodu 
ná elníka Vojenské policie 
generálmajora Old"icha 
Kubáta  eské vojáky 
v Afghánistánu. 

„V!tšinu 4. kontingentu tvo"í vojáci 
z královéhradecké vojenské základny, 
se kterými již dlouhá léta spolupracuji. 
Máme v armád! celou "adu kaplan%, kte-
ré vysíláme sloužit do problematických 

oblastí. Proto považuji za správné, 
abych se s jejich prací seznámil p"ímo 
v míst!, kde p%sobí,“ vysv!tlil d%vod své 
cesty Dominik Duka a dodal: „M%j tatí-
nek byl také vojákem, který v dob! druhé 
sv!tové války p%sobil v odboji, takže mi 
vojenský život není úpln! cizí.“ Jako po-
d!kování za dlouholetou spolupráci plu-
kovník Mojmír Mrva ud!lil Monseigneuru 
Dominiku Dukovi pam!tní odznak.

„V této chvíli máme v misích  ty"i kap-
lany. Z toho v Afghánistánu p%sobí t"i. 
U polní nemocnice v Kábulu, v Lógaru 
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Pozvání velitele 4. kon-
tingentu polní nemocni-
ce a chemické jednotky 
plukovníka Mojmíra Mrvy 
k návšt#v# Afghánistánu 
p"ijal také královéhradec-
ký biskup, zástupce !eské 
biskupské konference, 
Monseigneur Dominik 
Duka, kterého na krátké 
návšt#v# v Kábulu ve dnech 
27. a 28.  ervence doprová-
zeli p"edseda !esko-
-Slovenské unie Církve 
adventist$ sedmého dne 
Pavel Šimek, který zastu-
poval Ekumenickou radu 
církví, a hlavní kaplan A!R 
podplukovník Jan Kozler.

u provin ního rekonstruk ního týmu 
a od letošního  ervna v nov! vzniklé 
misi v Uruzgánu ,“ uvedl hlavní vojenský 
kaplan. 

Oba církevní hodnostá"i se seznámili 
s  inností polní nemocnice a osobn! si 
za doprovodu zdravotnického personálu 
prohlédli specializovaná pracovišt! v et-
n! po íta ového tomografu, jednotky 
intenzivní pé e  i zubní ordinace. Byli 
sv!dky situace, kdy na pohotovost sani-
ta p"ivezla dv! afghánské d!ti po auto-
nehod!, a mohli se p"esv!d it o tom, jak 
sehraný tým zdravotník% v krátké chvíli 
ob! d!ti ošet"il.

V ned!li vpodve er biskup Duka spo-
le n! s Pavlem Šimkem celebrovali mši 
v místní vojenské kapli. „Jsem moc rád, 
že jsem mohl vid!t, v jak náro ných pod-
mínkách pracujete. Odešli jste daleko 
od svých blízkých, abyste pomohli tam, 
kde je vás pot"eba. Odvedli jste tady ob-
divuhodný kus práce,“ prohlásil na záv!r 
návšt!vy Pavel Šimek.


