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POPIS KNIHY AFGHÁNSKÉ TAŽENÍ
„TADY SE S NÁMI NEPŘÍTEL NEUTKÁVÁ V ŘÁDNÉ BITVÉ, JAK TO ČINILY
ARMÁDY, S NIMIŽ JSME BOJOVALI V MINULOSTI… I KDYŽ HO PORAZÍME,
ON SE NESMÍŘÍ S NAŠÍ SVRCHOVANOSTÍ, ALE BUDE SE VRACET ZNOVU A
ZNOVU. NENÁVIDÍ NÁS SE ZARPUTILOSTÍ, KTEROU PŘEKONÁVÁ JEN JEHO
TRPĚLIVOST A SCHOPNOST SNÁŠET STRÁDÁNÍ.“Těmito slovy, která bychom dnes
mohli číst v aktuálních zprávách z některých bojišť, se vrací Steven Pressfield, americký
spisovatel proslulý romány věnovanými vojenství starověku, k tažení Alexandra Velikého
do afghánských království v létech 330 až 327 před Kristem. Starověkou epopejí jako by
autor nastiňoval průběh, hrůzy a beznaděj současných konfliktů v Iráku a v
Afghánistánu.Děj Afghánského tažení vypráví mladý voják Alexandrovy armády,
Makedonec Mathias. Z jeho úst se dozvídáme, s jakými vojenskými a morálními strastmi
se vypořádávali Alexandrovi muži a jejich král v novém typu války, když jim nezbývalo
než se přizpůsobit metodám nesmiřitelného nepřítele, jeho teroru a taktice partyzánského
boje s účastí civilního obyvatelstva, včetně žen a chlapců.Mathias se připojuje k
Alexandrově armádě v době, kdy už porazila perskou říši a postupuje dále na východ do
Afghánistánu, aby se dostala k údajným pohádkovým bohatstvím Indie. Mladý muž bojuje
v jednotce mezi svými vrstevníky, ale také spolu s veterány, k nimž se rychle přiřazuje,
když uskutečňují Alexandrovu taktiku spálené země. Zároveň prožívá hluboký milostný
vztah k afghánské dívce, který je však těžce poznamenán barbarstvím afghánské
společnosti, makedonských vetřelců a nakonec i zaslepeností jeho samého. Mathias
popisuje každodenní brutální střety obou stran a dokládá tím, jakou cenu lidskosti platí
expediční ozbrojená síla, řídící se v podstatě světskými a humanistickými zásadami, když
se snaží vnutit svou vůli lidu fanaticky oddanému náboženství a hrdému tak, že dovede za
své zásady bez váhání zemřít.
AFGHÁNSKÉ TAŽENÍ - STEVEN PRESSFIELD | DATABÁZE KNIH
tady se s nÁmi nepŘÍtel neutkÁvÁ v ŘÁdnÉ bitvÉ, jak to Činily armÁdy, s nimiŽ jsme
bojovali v minulosti… i kdyŽ ho porazÍme, on se nesmÍŘÍ s naŠÍ svrchovanostÍ, ale bude
se vracet znovu a znovu. Afghánistán, oficiálním názvem Afghánská islámská republika,
česky také Afganistan (Islámský stát Afghánistán; paštunsky: De'Afghánistán islámí daulat
,stát je (  ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥAfghánestán je-eslámí e-Doulat :dárí , ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ
který leží ve středu Asie. „tady se s nÁmi nepŘÍtel neutkÁvÁ v ŘÁdnÉ bitvÉ, jak to Činily
armÁdy, s nimiŽ jsme bojovali v minulosti… i kdyŽ ho porazÍme, on se nesmÍŘÍ s naŠÍ
svrchovanostÍ, ale bude se vracet znovu a znovu. bazar - tady se s nÁmi nepŘÍtel neutkÁvÁ
v ŘÁdnÉ bitvÉ, jak to Činily armÁdy, s nimiŽ jsme bojovali v minulosti… i kdyŽ ho
porazÍme, on se nesmÍŘÍ s naŠÍ svrc... Steven Pressfield se v úvodu vrací k tažení
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Alexandra Velikého do afghánských království v létech 330 až 327 před Kristem.
Starověkou epopejí jako by autor nastiňoval průběh, hrůzy a beznaděj současných
konfliktů v Iráku a v Afghánistánu. kniha: afghánské tažení - pressfield, steven ; "tady se s
nÁmi nepŘÍtel neutkÁvÁ v ŘÁdnÉ bitvÉ, jak to Činily armÁdy, s nimiŽ jsme bojovali v
minulosti... i kdyŽ ho porazÍme, on se nesmÍŘÍ s naŠÍ svrchovanostÍ, ale bude se vracet
znovu a znovu.. Kupte nebo prodejte knihu Afghánské tažení v online antikvariátu
TrhKnih.cz 4.5*'s. It's somewhat amazing to think that Cyrus the Great, Darius of Persia,
Alexander the Great, Genghis Khan, The Mughal Empire, The Sikh Empire, The British
Empire, The Soviets and latest the Americans and Nato have all tried to tame this wild hard
land. Afghánské hnutí Tálibán ohlásilo začátek jarní ofenzívy Radikální islamistické hnutí
Tálibán oznámilo začátek jarní ofenzívy v Afghánistánu. Povstalci uvedli, že hlavním cílem
tažení bude zajímání a zabíjení amerických vojáků a jejich podpůrců v zemi. Rádi
přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další
sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 702949636. Česko truchlí za vojáky, ale smysl
afghánské mise neřeší 17. srpna 2018 VIDEO Česká republika se rozloučila se třemi
vojáky, kteří padli v Afghánistánu. bývalí vůdci: Abdul Ghání Baradar (zajat) Muhammad
Rasul (zajat) Muhammad Mansúr † (2015-2016) Muhammad Umar † (zemřel v roce 2013)
Džaláluddín Hakkání † (zemřel roku 2014) Obajdulláh Akhund † Dadulláh Akhund †
Usáma bin Ládin † (do 2011) . síla Afghánské národní bezpečnostní síly: Afghánské
bezpečnostní díry. protože tálibům a především ostatním obyvatelům Afgánistánu zajišťuje
vítězné tažení proti armádám NATO. Před vstupem vojsk po 11.září (Tálibán, ani Usáma
neměl v teroristickém útoku žádné prsty, ale stopy směřují opět k. Steven Pressfield
vyhlásil Odporu válku a ve své přísné, strohé a zároveň zábavné knize vás naučí, jak tohoto
nepřítele porazit a rozbít tak bloky, které dusí vaši tvořivost. Afghánské tažení proti
Talibanu na počátku června potrvá již 104 měsíců. Konflikt se tak stane nejdelším
vojenským angažmá Spojených států vůbec. Americká účast ve válce ve Vietnamu trvalo
103 měsíců.
AFGHÁNISTÁN - WIKIPEDIE
Američané však v zemi zůstali i poté. V současné době afghánské armádě v tažení proti
islamistům z hnutí Taliban pomáhá kromě zhruba 8 400 amerických také 5 000 dalších
vojáků NATO včetně českých. Autoři: ČTK, iDNES.cz. Afghánistán. Hornatý Afghánistán
ležící na jihu Asie představuje od sedmdesátých let jedno z ohnisek napětí světa. Od
komunistického převratu na konci sedmdesátých let zemí zmítají krvavé konflikty.
Afghanistan's sports teams are increasingly celebrating titles at international events. Its
basketball team won the first team sports title at the 2010 South Asian Games. Later that
year, the country's cricket team followed as it won the 2009-10 ICC Intercontinental Cup.
Zeman se dopouští i dalšího zjednodušení, pokud jde o afghánské tažení. Sophia Larson
píše na The National Interest: „Pentagon stále tvrdí, že v misi v Afghánistánu jde o ochranu
vlasti, tvrdí, že neomezená přítomnost al-Káidy v 90. letech 20. století jim umožnila provést
útoky na 11. září. Afghánské tažení. Steven Pressfield. pevná vazba 249 Kč Ušetříte 26 K
č. 223 Kč s DPH. Zákaz práce měl především pro afghánské vdovy katastrofální důsledky.
Všichni muži museli nosit plnovous. Na základě tálibánské interpretace šaríi byly zavedeny
tvrdé veřejné tresty jako kamenování, bičování, utínání končetin a popravy. Afghánské
právo také kriminalizuje sexuální chování mezi osobami stejného pohlaví, které se tak
obávají perzekuce.. V současné době afghánské armádě v tažení proti islamistům pomáhá
kromě zhruba 8400 amerických také 5000 dalších vojáků NATO včetně českých. V češtině
mu vyšly tyto romány: Afghánské tažení, Ctnosti války, Ohnivá brána, Poslední z
Amazonek, Souboj s Bohy a Škorpion ve znaku. Žije v Los Angeles. Knihy můžete číst v
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aplikaci Alza Media. Podle generála Nicholsona by měly přípravy zásahu minimalizovat
nebezpečí pro afghánské a americké síly a "maximalizovat zničení" pozic IS. Podle
agentury AFP je v tuto chvíli v Afghánistánu kolem 8400 amerických vojáků, kteří radí
místním vojenským složkám a podporují je v tažení proti Talibanu a organizaci IS.
Afghánistánu se po sérii neúspěšných britských tažení v minulém a předminulém století
přezdívá hřbitov metropolí. Účastí na kontroverzních velmocenských operacích dobových.
Islamistické hnutí Tálibán dnes oznámilo začátek jarní ofenzivy v Afghánistánu. Povstalci
uvedli, že hlavním cílem tažení bude zajímat a zabíjet americké vojáky a jejich podpůrce v
zemi. Zakia Wardak is part of a wave of mostly young politicians prepared to fight
powerful vested interests at the ballot box - despite all the dangers The Afghan Campaign ,
česky vyšlo jako Afghánské tažení The War of Art: Winning the Inner Creative Battle (
2002 ), česky vyšlo jako Válka umění: Odblokujte svou kreativitu a vyhrajte tvůrčí bitvy
Afghánské armádě v tažení proti islamistům z hnutí Tálibán pomáhá kromě amerických
vojáků dalších 5000 vojáků ze zemí NATO, včetně českých. Související články CIA má
rozšířit své tajné operace v Afghánistánu
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
1. KDYŽ KRAJEM TÁHLI ŠVÉDI
2. VÝROBCE OSUDŮ
3. VÝŠ NEŽ V SEDMÉM NEBI
4. HRADY ČECH A MORAVY: Z ČEHO JSOU A NA ČEM STOJÍ
5. DĚTI SLUNCE A ZEMĚ
6. KRÁL BEZ PŘÍLBY
7. MŮJ PES DOGGO
8. JMÉNA V SOUMRAKU ČASU
9. "HLEĎ, PRÁZDNOTA"
10. PLAVÝ KŮŇ
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