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Н

икад нико није могао да каже са сигурношћу где престаје војска, а
где почиње народ. Никад нико у историји српског народа није могао сасвим да одвоји војника од цивила када дођу тешка времена,
јер народ који је трајао у тих 140 година, о коме су писали, јесте био
војска. Тако је било и тако ће бити – рекао је министар Александар Вулин на свечаности обележавања Дана Медија центра „Одбрана” и 140. годишњице војне штампе. Срби су као народ, сматра Вулин, склони да поверују да је истина сама себи довољна и да ће сама наћи свој пут. Због тога,
рекао је, 100 година после Првог и више од 70 година после Другог светског рата постоје тенденције да се ревидирају историјске истине, рехабилитују злочинци и њихова дала, а умање жртве које је поднео српски народ.
На недавно одржаној вежби „Век победника” припадници 714. противоклопне ескадриле 98. ваздухопловне бригаде РВ и ПВО још једном су
показали врхунски ниво обучености и ватрене оспособљености. Нови број
магазина „Одбрана” доноси причу о тој јединици, надањима и стремљењима њених припадника који с нестрпљењем очекују нове летелице из
Руске Федерације.
Увођење здравственог информационог система и електронског картона у рад ВМЦ Славија, почетак рада нове амбуланте на Бежанијској коси, бесплатни прегледи за грађане, само су неке од активности које су обележиле рад Центра војномедицинских установа Београд у прошлој години.
Којим то резултатима ЦВМУ успешно парира цивилним здравственим установама можете прочитати у тексту „Новине и изазови професије”.
Новинари и фото-репортери „Одбране” боравили су недавно и у Чети за обуку водича паса, узгој и дресуру паса у Нишу, одакле доносе причу о обуци једне, релативно нове врсте у Војсци Србије – малиноа. Малиноа је високо интелигентан пас, пријатељски расположен, али увек на дистанци у присуству непознатих људи. Врло су пријемчиви за обуку и изузетно способни у постизању одличних резултата – од најпростијих видова
обучавања до најкомликованијих и најзахтевнијих. Стручњаци из Ниша
кажу да обука идеалног војног пса почиње у котилишту – док штене још
није ни прогледало!
Шта „црвене беретке” раде на белој стази открили смо на Копаонику, где извиђачи Треће бригаде реализују обуку у зимским условима. Циљ
је био да се савладају технике алпског и нордијског скијања, ослободи
страха од планине и њене негостољубиве средине и оснажи вера у себе и
своје психофизичке способности.
Треба знати да је, наизглед хаотична, гужва на сајбер медијској мрежи ипак беспрекорно уређена „сцена”, на којој свако ко није способан да
сачува своје тајне у електронској форми и не треба да користи такву комуникацију – каже се у тексту који можете прочитати у рубрици „Свет”. У заблуди је онај ко претпоставља да његова несмотреност или нестручност
неће бити искоришћена за сазнавање онога што скрива и узалудно је оптуживање некога што се на интернету усудио да сазна слабо чуване тајне.
Пажњи читалаца препоручујемо интервју са Виолетом Рашковић Таловић, публицисткињом, ауторком књиге „Медаљони Русије”. Идентитет
сваког народа, каже за „Одбрану” Рашковић Таловић, представља историјску синтезу искустава мноштва генерација, живи тестамент свих мука
и изазова, недаћа и стремљења једне културе. Као такав, он је, нужно,
комплексан и слојевит, недокучив и препун антиномија и оксимороничних
историјских спојева. ƒ
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