
16.07.2019. 
Јубиларни „Весели спуст“ последње седмице јула 
 

Јубиларна - тридесета туристичко-спортска еколошка манифестација 
„Весели спуст“ биће одржана у недељу, 28. јула – најавио је на конференцији за 
новинаре након састанка Организационог одбора „Веселог спуста 2019“ капетан 
манифестације – градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.  

Према речима градоначелника, иако најпре предвиђен последње седмице 
јуна, бог обилних падавина које су погодиле Краљево почетком јуна, „Весели 
спуст“ је одложен до укидања ванредне ситуације. Како је навео, на седници 
Организационог одбора су подељени задаци, а припреме за главни догађај, као и 
пропратна дешавања, увелико су у току. 

„Надам се да ће овај тридесети, јубиларни „Весели спуст“, бити добро 
посећен и да ће велики број Краљевчана, али и наших гостију из других градова и 
из иностранства тог дана доћи у Краљево“, рекао је Терзић. 

 Он је најавио да програм почиње новинарским спустом, предвиђеним пред 
крај ове седмице, а наставља се у суботу, 27. јула, када ће бити организоване 
„Веселе игре младих“ на градском базену.  

У међувремену, у среду, 24. јула, у просторијама Црвеног крста Краљево ће 
бити организована акција добровољног давања крви. 

Вече уочи спуста, традиционално, резервисано је за „Капетанско вече“.  
Такође у суботу, 27. јула, од 21.30, на Тргу српских ратника, концерт ће 

одржати група „Неверне бебе“.   
У недељу, 28. јула, у 9.00 часова, подно средњовековног града Маглича, 

креће „највеселија регата“. Са краћим паузама на успутним одмориштима у 
Богутовцу и на Златној обали, предах је у Матарушкој Бањи, где је за све учеснике 
обезбеђен, традиционално, пасуљ. Најиздржљивији и најупорнији, након паузе, 
настављају Ибром до града Краљева. 

Како је најавио директор „Веселог спуста 2019“ Александар Ерац, 
овогодишња манифестација је хуманитарног карактера – средства од продатих 
улазница су намењена суграђанима чија су домаћинства претрпела штету у 
јунским поплавама.  

Ерац је захвалио капетану „Веселог спуста 2019“, као и свима који су 
ангажовани на томе „да овај јубиларни спуст буде какав и заслужује, да Краљево 
буде највеселији град у окружењу, да покажемо да „Весели спуст“ јесте перјаница 
дешавања на води као најстарија манифестација у Европи“.  

Он је најавио и гостовање емисије „Шареница“ предстојећег викенда - у 
Манастиру Студеници и на Тргу српских ратника, што ће дати могућност да се 
спуст, за који већ постоји велико интересовање, промовишемо и шире.  
 Превоз аутобусима и камионима до Маглича за учеснике и њихова пловила 
организован је из Улице IV краљевачког батаљона у 8.00 часова.  


