Petr Enc
Petr Enc (1965) prožíval dětství v Zelenči u Prahy a jako dospívající se
přestěhoval do Brandýsa nad Labem, kde žije dodnes. Již od školních
let ho fascinovala historie a postupně přenášel svůj zájem mezi
paleontologii a archeologii. Nakonec zvítězila rodinná tradice a stal se
leteckým mechanikem. Znám je především mezi historickými šermíři
a vojensko-historickými kluby pro více než třicetiletou činnost v tomto
zájmovém odvětví vojenské historie. Zbraně a armáda ho tak provází
celý život.
Po vážných zdravotních komplikacích opustil letadla, ale nevzdal se
lásky k historii. Přes svůj handicap se rozhodl zasvětit svůj život péči
o válečné hroby či památníky a vyhledáváním neznámých obětí druhé
světové války. Jako věřící člověk se snaží o smír mezi Čechy a Němci,
odpuštění zla činěnému našimi předky a pietě v místech zanechaných
nám válkou jako varování.
Do tohoto řádového společenství vstupoval z přesvědčení šíření křesťanských hodnot a vlastenectví, z vůle
nepoliticky smýšlejícího člověka, jenž hájí odkaz těch, kteří pro tuto zemi žili a umírali.
Ve své současné řádové funkci dbá i o charitu a péči o potřebné.
Jím psané knihy se citlivě dotýkají válek a jsou plné nezodpovězených otázek, nutících čtenáře k zamyšlení
nad krutostí, které člověk přináší člověku jen proto, že poznal slovo válka. Jeho publikační činnost tak
financuje obnovy válečných hrobů vojáků bez rozdílu národnosti. Neboť žádný prostý voják za války nemůže.
Je do ní vehnán těmi, kteří si smrtí jiných řeší své ambice.
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Signum memoriae (Otto von Habsburg, 2007)
Pamětní medaile uznání za zásluhy a péči o tradice střední Evropy (Otto von Habsburg, 2008)
Pamětní medaile (Karl von Habsburg-Lotringen, 2013)
Pamětní plaketa Péče o válečné hroby (Ministerstvo obrany ČR, 2013)
Pietní kříž českého Černého kříže (2014)
Český královský kříž (2015)
Pamětní plaketa Péče o válečné hroby (Ministerstvo obrany ČR, 2018)
Medaile cti za zásluhy v péči o válečné hroby a památníky (2018)
Řád Evropské unie pro lidská práva (2019)
Zlatý kříž vojenského přátelství (2019)
Medaile Jana Opletala (Středočeský kraj, 2019)

a další Pamětní listy, poděkování, odznaky a plakety za činnost, co se změnila v odhodlání.

