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ФОТОРЕПОРТАЖА

Камером и пером
на војној паради

ГЕНЕРАЦИЈА
ДОСТОЈНА ПРЕДАКА

Акро-група ,,Стрижи“ извела је богат летачки програм
Као под
конац

Први пут на
паради

Уз председнике Томислава Николића, Владимира Путина и Милорада Додика
паради су присуствовале највише државне, војне и јавне личности

Домаћи
тенкови М-84

Оклопни
транспортери
Командант
параде: генерал
Љубиша Диковић

Парадни поредак
био је
беспрекоран,
војнички
Пензионисани
генерали и
адмирали били су у
свечаним
униформама

Наше удружење представљали су генерал-потпуковник у
пензији Љубомир Драгањац и пуковник у пензији Зоран Вучковић
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Н

арод Србије воли своју Војску. Видело се то на паради. Зна се вековима.
Тискало се на десетине хиљада људи према ушћу Саве у Дунав да би видели снагу народа.
Због ригорозних мера безбедности, многи нису стигли до одредишта. Штета.
Та Војска коју су од 2000. године, све до недавна, упорно
разграђивали, смањивали, гурали на маргине друштва, као феникс, показала је да се све може
када се хоће. Некада су се параде припремале и увежбавале
шест и више месеци. Овога пута, према неким подацима, реализација тог захтевног задатка
кренула је месец дана раније, а
увежбавање – непуне две седмице...
На челу парадног строја био је
нико други до начелник Генералштаба ВС генерал Љубиша Диковић.
Кораком победника, складно,
увежбано, поносно и достојанствено корачала је генерација
достојна предака. Силници су,
јездећи овим просторима, вазда
хтели да нас покоре. Али српски
народ никада није хтео да буде
роб. Зато смо и постали војничка нација.
Где бисмо данас били да нас

нису тако упорно уништавали и
рушили нам добра.
Народ скандира и аплаудира
својој Војсци.
-Доживљај је то који ће памтити учесници параде. Не, није
нам било тешко. Нико од војника није рекао да не може да издржи такав темпо. Парада је била својеврсна почаст српском
ратнику кроз векове и ослободиоцима Београда, вели генералмајор Милосав Симовић, заменик команданта Копнене војске.
У Војномедицинској академији сазнали смо податак да је,
због нових чизама које су подељене учесницима параде само
три дана пре свечаног дефилеа,
велики број учесника добио жуљеве и отворене ране. Многи су
корачали стежући зубе, али нико није споменуо боловање.
Величанствена парада, која је
протекла беспрекорно, указује
да је ова генерација војника и
старешина достојна својих предака и да представља ослонац
своме народу.
Војска и народ су једно.
Србија је земља осведочених
и неустрашивих јунака за одбрану слободе Отаџбине.
З. П.
Фотографије:
М. Милошевић и З. Пешић

Грађани су аплаузима поздравили учеснике параде

C M
Y K

C M
Y K

Ветеран
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ВОЈНИ

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE
ODOBRENJE
kredita
dok kDçHWH
dobar dan!

%U]RUHåHQMHGDGRELMHWHNHåLOLL]PLULWHREDYH]H
%H]SUHQRVDSHQ]LMHXQDåXEDQNX
%H]çLUDQDWDEH]XĆHåĄDLGHSR]LWD
=DSHQ]LRQHUHGRJRGLQDVWDURVWL
RRNRWSODWHGRPHVHFL
,]QRVNUHGLWDLGRRSD

Poklon Dunav osiguranje*

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE
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Сто одсто водоотпоран!
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ПОКРЕНУТО РЕШАВАЊЕ
МНОГИХ ПРОБЛЕМА

ДАРИВАЊЕ
ПЛЕМЕНИТИХ

АТЕНТАТ КАО
ОСЛОБОДИЛАЧКИ ЧИН
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