
19.06.2020. 
„Весели спуст“ ове године у последњој седмици јула 
 

Организациони одбор манифестације „Весели спуст 2020“, након првог 
састанка и конституисања, саопштио је да ће овогодишњи, тридесет први „Весели 
спуст“, бити одржан у недељу, 26. jула. 

Према речима директора „Веселог спуста 2020“ Александра Ерца, град 
Краљево се већ годинама, у време када се традиционално одржава ова 
манифестација суочава са елементарним непогодама и ванредним ситуацијама, а 
ове године и на светском нивоу – са пандемијом. Он је истакао да, када је „Весели 
спуст“ у питању, организатори увек имају пуно енергије и жеље да манифестацију 
организују.  

„Организациони одбор је одлучио да „Весели спуст“ не буде први, да иде 
после Љубовије и Дрине. То је 31. манифестација која се организује у Kраљеву 
без прекида и најстарији смо на Балкану, а мислим и у Европи. Одлучили смо да 
то буде 26. јула како бисмо искористили ову ситуацију, која јесте донела доста 
лошег, али и из тога можемо да извучемо повољности будући да наши људи нису 
могли да проведу одморе где су очекивали, у Грчкој, Црној Гори... Очекујемо да 
посете Kраљево, гледамо да искористимо њихову потребу да се проведу, доживе 
нешто лепо, да их доведемо у Kраљево, да вратимо стари сјај „Веселом спусту“, 
организујемо незаборавне концерте и да Kраљево 24, 25. и 26. јула буде 
најживљи град у Србији“, рекао је Ерац уз напомену да су смештајни капацитети у 
сеоским домаћинствима која се баве туризмом на територији нашег града до 25. 
септембра попуњени.  

„Мислим да ћемо ове године, уз помоћ свих ових дешавања, бити на правом 
путу да то урадимо, да ћемо организовати „јегер парти“, по чему је „Весели спуст“ 
био препознатљив, и на који су долазили из Kрагујевца, Чачка, Kрушевца... 
Очекујем да ово поново буде регионална манифестације и да ће 31. „Весели 
спуст“ бити много бољи него сви претходни, а весео је увек као што је био и до 
сада“, поручио је директор манифестације. 

Уз град Краљево и Туристичку организацију Краљева, Кајак клуб „Ибар“ је 
носилац манифестације.   

„Сви добро знамо - да нема Кајак клуба „Ибар“, не би било ни овако лепе 
манифестације. Кајакаши ће бити укључени у оно што је најбитније на „Веселом 
спусту“ - безбедност. Када знате да вас чувају озбиљни и млади људи у кајацима, 
онда се не бринете. Поносни смо што за 30 година постојања нисмо имали 
ниједну озбиљнију повреду“, истиче Ерац напомињући да увек има и несавесних, 
али да им се увек сугерише да Ибар јесте опасна река.  

Традиционално, биће организован и ручак у Матарушкој Бањи - најбољи 
краљевачки пасуљ. Манифестација ће бити употпуњена многим садржајима, попут 
„Игара на води“. 

„Мислимо дa, у сарадњи са Кaјак клубом, направимо и дешавање које ће 
бити од Главчићевог моста до Кајак клуба, да се на реци Ибар одржи догађај који 
ће подсетити све Краљевчане на стара добра времена. Мислим да ће 
Краљевчани бити поред Ибра и да ће показати, као и некада, да смо и на Ибру и 



поред реке за „Весели спуст“ и да тада стварно јесмо највеселији град у држави“, 
каже Александар Ерац. 

Окупљање у Краљеву је предвиђено од 6.00 часова, у 7.00 часова крећу 
аутобуси и камиони који ће допремити и путнике и чамце до Маглича. Предвиђено 
је да спуст крене око 10.00 часова, када се сви окупе и буду спремни. Капетан 
„Веселог спуста 2020“ је, као и увек, градоначелник Краљева, а биће одређено и 
ко ће бити председник Организационог одбора. Како истиче директор спуста, 
припреме теку по плану, сви чиниоци битни за организацију овог великог и за наш 
град важног догађаја стали су уз Организациони одбор.   


