21.06.2018.
Најава „Веселог спуста 2018“
У недељу, 1. јула 2018. године, град Краљево, Туристичка организација
Краљева и Кајак клуб „Ибар“, двадесет девети пут, организују традиционалну
туристичко-спортску и еколошку манифестацију „Весели спуст“.
Као и сваке године, очекује се велики број учесника који ће тога дана реком
Ибар најразличитијим пловилима кренути од Маглича до Краљева. У оквиру
„Веселог спуста“, у Краљеву ће бити одржане бројни и разноврсни пратећи
програми - Кајак клуб „Ибар“, Сектор за ванредне ситуације и Црвени крст
организују обуку спасавања на дивљим водама и прву помоћ, Црвени крст
Краљево акцију добровољног давања крви, Канцеларија за младе „Игре на води“
на градском базену, биће приређена разна кафе дешавања, концерт групе
„Кербер“ на централном градском тргу, „Капетанско вече“ и друге пратеће
манифестације....
У циљу што безбеднијег и квалитетнијег организовања овог великог
догађаја, који је одавно премашио локалне границе и којим се и Србија дичи, а
учеснике има и из земаља у окружењу, Организациони одбор заседа и договара
све детаље.
Капетан „Веселог спуста“ је – по традицији – градоначелник града Краљева,
др Предраг Терзић, овогодишњи председник Организационог одбора је директор
Канцеларије за управљање јавним улагањима Марко Благојевић, директор је
директор краљевачке Филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Александар Ерац, а ту су и бројни чланови Одбора задужени за
посебне сегменте организације.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је, након састанка на коме су
договарани завршни детаљи око организације ове манифестације која се без
прекида организује готово три деценије, са члановима Одбора највио предстојеће
пратеће догађаје.
„Поред самог „Веселог спуста“, дан раније, од 09.00 до 13.00 часова, биће
одржане „Игре на води“ на краљевачком градском базену, а тог последњег јунског
дана ће, од 22.00 сата, на централном градском тргу, Краљевчане забављати
група „Кербер“. Очекујем да ћемо ове године имати још више посетилаца него
претходне године и да ће нас послужити лепо време“, рекао је капетан „Веселог
спуста 2018“.
Помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Радевић је најавио
наставак традиције одржавања „Игара на води“.
„Канцеларија за младе града Краљева организује такмичење за младе
људе из Рашког округа, и шире, који ће својим учешћем у овој спортској
манифестацији допринети главном догађају - „Веселом спусту“. Позивам све
заинтересоване младе људе да се пријаве за учешће на „Играма“. То могу да
учине, потпуно бесплатно, у Канцеларији за младе односно у канцеларија 300 А
на трећем спрату Градске управе града Краљева“, упутио је позив Радевић, уз
напомену да екипе чине четири мушка и два женска такмичара.
Представница Кајак клуба „Ибар“ Цвета Гојић је истакла да су припреме у
току, али је скоро све приведено крају.

„Интересовање је велико и има много заинтересованих и из других градова.
По прогнози, време ће бити лепо. Ово је прилика да позовем све наше
Краљевчане да дођу на „Весели спуст“, нашу најлепшу манифестација која се
одвија двадесет девет година без прекида. Искрено се надам да ће ове године то
бити увертира за тридесети, јубиларни, следеће године“, рекла је Гојићева
упутивши и молбу медијима да се укључе што више и помогну да Краљево тог
дана буде центар Србије.

