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„Балкански скок пријатељства 2017“ окупио је ове године током пет дана 147
падобранаца из свијета и региона. Падобранци из Србије, Словеније, Хрватске, Црне
Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Француске, Белгије, Шпаније,
Њемачке, Русије, САД,  Израела, Грчке, Мађарске, Бугарске, Шведске и Аустралије од
17. до 21. маја су направили 523 падобранска скока.

  

Манифестација је свечано отворена 19. маја на спортском аеродрому „Лисичји јарак“ код
Београда и том приликом прва три скока извели су падобранци Владимир Ђукић, Иван
Ђорђевић и Радослав Кораћ, који је искочио носећи заставу са ликом Небојше Јандрића
Џимија, падобранца који је недавно трагично страдао.

  

  

Отварајући манифестацију, Александар Вулин, министар за рад, запошљавање и
борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, рекао је да му је увијек
задовољство и част када стоји пред падобранцима и да се радује што их сваке године
има све више. Истакао је да га посебно радује број дјеце која су дошла и додао да су на
спортском аеродрому "Лисчији јарак" окупљени људи који изнад свега воле и цијене
слободу.

  

"Не само неспутану слободу неба већ слободу духа, слободу једног народа и његово
право да одлучује сам о себи, да одлучује како ће да живи и шта ће да ради, да бира сам
своје пријатеље, јер га непријатељи ионако изаберу сами", навео је Вулин, који је и ове
године извео падобрански скок.
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  Свечаном отварању присустовали су и државни секретар у Министарству за омладину испорт Предраг Перуничић, Његово преосвештенство владика пакрачко-славонскигосподин Јован, предсједник Ваздухопловног савеза Србије Лабуд Булатовић,предсједник Врховног совјета Савеза десантника Русије генерал Бељајев, мајка херојскипогинулог падобранца потпуковника Горана Остојића, свештеник Миајло Бацковићиспред Удружења ветерана 63. падобранске бригаде Црне Горе и БориславМаксимовић, сарадник у Представништву Републике Српске.  

  Балкански скок пријатељства се одржава од 1993. године и настао је у сарадњи Грчкеуније резервних падобранаца и 63. падобранске бригаде из Србије. Манифестацијабаштини сјећање на 63. падобранску бригаду одликовану орденом Народног херојаСрбије за учешће у одбрани земље 1999. године.  „Она је временом нарастала да би до сада порасла до неких 150 падобранаца из свихделова света и свих земаља из окружења“, присјећајући се почетака рекао је НенадКузмановић, падобрански пуковник у пензији и предсједник падобранског клубаветерана 63. падобранске бригаде „Архистратиг“, истичући као главне циљевеманифестације дружење, мир у региону и помирење.  Екипа Српске скакала је у саставу: Раде Чајић, Зоран Ковачевић, Срђан Нешић, ДрашкоЛајић, Стефан Пауновић и Јелена Вученовић.  „Београд је увијек мјесто које нас изазива и на коме се добро осјећамо. Ово је изузетнаманифестација, која нас чини поносним,а привилегија да учествујемо је за нас великарадост“, истакао је Раде Чајић, падобрански инструктор и члан екипе Српска.  Ове године свој први скок извела је и Ана Љутић из Представништва Републике Српскеу Србији, која је изнијела своје утиске:  “Било је страха и узбуђења, али ово ми је жеља још из дјетињства. Како Представништвовећ три године подржава ову манифестацију, одлучила сам да ове године то и учиним узподршку сјајних људи из клуба.“  

  Манифестацију су организовали Падобрански клуб ветерана 63. падобранске бригаде„Архистратиг“ и Ваздухопловни савез Србије, уз подршку министарстава омладине испорта, одбране, унутрашњих послова и министарства за рад, запошљавање, борачка исоцијална питања Србије, падобранских клубова „Феникс“ и „Сребрни Змај“,Представништва Републике Српске у Србији и компаније НИС.
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