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 V posledních dnech došlo k masivní medializaci vydání jednoho z mnoha tematických 
kalendářů, jichž každoročně vycházejí stovky. Důvodem, proč se právě tento stal atrakcí pro média, 
jsou nešťastné okolnosti vzniku, absence vkusu a nerespektování nejen dnešní společenské reality, 
ale i historických souvislostí.  
 Vydavatelství Naše vojsko je veřejností ze setrvačnosti stále vnímáno jako odborná autorita 
vyjadřující stanovisko ozbrojených sil naší země. Tak tomu ale již dávno není. Dnes se jedná o čistě 
komerční subjekt, na jehož fungování nemá ministerstvo ani armáda žádný vliv. 
 

 My, váleční veteráni, máme bezprostřední vztah k vojenské historii naší země, Evropy a 
celého světa náležejícího k současné civilizaci. Abychom uchovali památku hrdinů a obětí boje za 

svobodu našeho národa, studujeme a připomínáme válečnou historii. Pro paměť nejen naší ale 
především budoucích generací shromažďujeme vzpomínky účastníků bojů a svědků dějinných 
událostí. Historici i zájemci o tuto oblast jsou však povinni prezentovat svoji činnost a její výsledky 
v rámci platné legislativy, s taktem, vkusem s ohledem na city pamětníků, přeživších a jejich 
potomků. 
 

 Vydaný kalendář spojený dokonce s možností dodání kávového hrnku s některým portrétem 
je čistě pragmatickým obchodním projektem daleko za hranicí zdravého rozumu a etiky. Snaží se těžit 
z nádechu senzace, na pomezí zakázaného, která může být motivací pro nákup nabízeného 
kalendáře. Osoby, které za tímto počinem stojí, prokázaly, že nejen nemají morální zábrany, ale ani 
základní schopnost orientace v současném světě, který na redakční a vydavatelskou činnost klade 
vysoké etické nároky. Jako váleční veteráni této země, vojáci v činné službě, záloze i ve výslužbě 
odsuzujeme tento komerční drzý a hloupý počin. 
 

Napsal plk. v zál. Ing. Ivo Musil, MSc, předseda KO SVV Jihomoravského kraje 
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