
24.07.2019. 
Завршне припреме за „Весели спуст 2019“ 
 

„Све што је предвиђено за организацију тридесетог, јубиларног „Веселог 
спуста“, тече по плану“, речено је након састанка Организационог одбора, 
последњег уочи спуста, заказаног за недељу, 28. јул. Стаза је очишћена, сређена, 
безбедна, полазна и успутна стајалишта су сређена, традиционални спусташки 
пасуљ у Матарушкој Бањи ће бити послужен у ресторану „Југославија“, обезбеђен 
је концерт....  

Директор „Веселог спуста 2019“ Александар Ерац је захвалио јавним 
предузећима и Граду односно Градској управи града Краљева због разумевања и 
свега онога што је учињено. Како је навео, „Чистоћа“ је у последњих неколико дана 
очистила неколико хектара, сређени су прилази Матарушкој Бањи са обе стране... 
све са циљем да се заједничким снагама овај јубиларни спуст обележи на прави 
начин „очекујући да и у наредним годинама поново будемо перјаница радосних и 
лепих дешавања на реци Ибар“.  

Ерац је позвао грађане да учествују у спусту – на води или поред реке 
роштиљајући, поздрављајући трубаче који ће бити на чамцима и учеснике који 
долазе и из бивше Југославије, али и целе Европе. Према његовим речима, 
интересовање је велико. 

Превоз за учеснике и њихова возила је обезбеђен, са полазиштем испред 
КК „Ибар“. Окупљање је у 7.00 часова, полазак у 8.00.  

„Обезбедили смо камионе који ће превозити пловила, аутобуси ће ићи по 
потреби. Пошто многи завршавају спуст у Матарушкој Бањи, биће обезбеђени и 
аутобуси који крећу из Бање, тако да ће сви учесници који се налазе дуж Ибра 
према Магличу моћи да се превезу аутобусом и да до својих возила дођу без 
проблема“, рекао је Ерац и додао: „Јегер журка у суботу увече ће бити у нешто 
мањем обиму, локали ће радити до 2.00 сата у недељу, биће карневалске 
атмосфере, а „Неверне бебе“ ће, од 21.30, бити на Тргу српских ратника и 
улепшати и направити да Краљево буде највеселији град у региону. „Веселе игре 
младих“ ће бити одржане на Градском базену у суботу од 16.00 часова. Тог дана 
ће базен бити отворен за посетиоце до 15.00 часова, уз бесплатан улаз. Град 
Краљево, Туристичка организација Краљево и Кајак клуб Ибар су се потрудили да 
овај викенд у Краљеву буде стварно занимљив“, рекао је Ерац. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, капетан „Веселог спуста 2019“ 
је најавио госте из градова са којим већ годинама имамо добру сарадњу - из 
Словеније, из братског града Марибора, али и из Русије, из Ростова - 
градоначелника Ростова, његовог заменика, начелника Градске управе, као и 
фудбалски клуб.  

„Било је очекивано да ове године имамо и више званичника који ће посетити 
„Весели спуст“, али и више спусташа, међутим, због поплава које су током јуна 
задесиле град Краљево, били смо принуђени да одложимо спуст, тако да 
засигурно нећемо имати ни број учесника ни дешавања која смо најављивали. 
Новац који ћемо прикупити од продаје карата овога пута иде у хуманитарне сврхе 
како бисмо помогли својим суграђанима који су током јунских поплава претрпели 
штету“, поручио је градоначелник, који је искористио прилику да суграђане позове 



на још једну хуманитарну акцију – акцију помоћи малој Калини, девојчици која је 
оболела од тешке болести, и то пре свог првог рођендана.  

„Помоћи ћемо не само обезбеђивањем простора где можемо дати прилоге. 
Спортски центар „Ибар“ је спреман да обезбеди део новца од продаје карата за 
базен. Град може бесплатно да да стару или Нову халу спортова на коришћење, 
да омогући организацију концерта. Надам се да ћемо у томе успети и да ћемо у 
сарадњи са породицом мале Калине и хуманим људима обезбедити довољно 
средстава да Калина оде на даље лечење у Болоњу и надам се да ће то лечење 
бити успешно“, изјавио је градоначелник Терзић. 
 Након састанка, чланови Организационог одбора „Веселог спуста 2019“ су у 
просторијама Црвеног крста Краљево подржали акцију добровољног давања крви 
и сами дајући крв. 

„Радујемо се што су са нама и директор „Веселог спуста“ и градоначелник 
града Краљева, који традиционално дају крв, као и други чланови Одбора. Надамо 
се да ће ова традиција остати све док буде „Веселог спуста“, рекла је Снежана 
Апостоловић из краљевачког Црвеног крста, захваливши Одбору и осталим 
добровољним даваоцима крви који редовно дају крв и који се јављају уочи спуста, 
али и медијима који помажу својим ангажовањем да се зна за волонтере и људе 
који дају себе, дарују љубав и тако помажу.  


