
DOLGA MURA

Sobota, 27. avgust 2022



Vstopno mesto – pri Bicikl baru tik ob modri 
kolesarsko/pohodniški brvi v Črncih.
Pretok: 78 m3/s
Temperatura vode: 19,6 stopinj, zraka 22, rahla oblačnost
Pogoji za vodno turo - IDEALNI



V jutranji uri nismo sami, skupina prijetnih možakarjev se pa raftarskem „protokolu“ pripravlja za spust do mosta 
v Razkrižju. Zaloge pogonskega goriva so izjemne.



Pomahamo si v slovo in si zaželimo srečno plovbo. Ker bodo večinoma pluli s tokom, jih bomo 
zagotovo prehiteli.

Mi smo še vedno pri najtežjem delu – transferju vozil in šoferjev. Za prestavitev avtomobilov do 
sotočja s Ščavnico in povratek šoferjev bomo porabili 2 uri.



Postalo je živahno. Mi takratki bomo zapluli z desnega brega, 
Kolega „podmorničarja“ (s turnima dolginoma) pa na 
urejeni spustni klančini čez mejo. 



Niti ura ni naokoli, mi pa smo že pred mostom med Radgonama. Kljub nizkemu vodostaju in 
majhnemu pretoku nam gre dobro. Predvidoma bomo na cilju po 5 urah efektivnega veslanja.



Slab kilometer pred mostom v Petanjcih smo jih dohiteli. So dobrodušno poskrbeli, da smo si 
krepko zmočili grla, nato pa pričeli s tistim znanim obredom: „A v Lotmerku poznaš onega?“



Čoln je v plitvini nepričakovano dobro podrsal po kamenju, temu primerna je tudi ostrost 
posnetka. Pred vami je uganka, kateri brod je pred vašimi očmi. 



Krajši počitek je namenjen temu, da se čofotalci znova združimo v homogeno skupino.



Smo že krepko čez polovico dolžine ture. Pred nami je AC most v Vučji vasi.



Verjetno ste pred kratkim zasledili novico, da so na plavajoči Babičev mlin pri Veržeju namestili 
povsem novo pogonsko kolo z lopaticami. Škoda, da je okolica tako zelo neurejena.



Ti pa so dokazali, da so po duši in srcu „pravi“ raftarji. Kljub našemu mahanju in pozdravljanju 
se niso obremenjevali z manjvredno kajakaško „golaznijo“.



Na obali znameniti Otok ljubezni v Ižakovcih. Kadar 
gremo na kopno, mi najbolj ostanejo v spominu komarji.



Tista velika svetla „packa“ je za spomin, da je bilo na plavajočem mlinu še pred nekaj leti 
pogonsko kolo. Po zadnji veliki povodnji ga je podivjana reka snela in odložila nekaj sto metrov 

nižje na desnem bregu. Še danes je tam, krepko bolj zaraščeno z obrežno vegetacijo. Škoda!



Brod v Melincih



Najpogostejši cilj naše standardne variante dolge Mure. Tinekov 
brod je obnovljen in na njem plapola celo zastava EU. 





Pred koncem, ko že „diši“ po cilju, standardno pade koncentracija. Bi se skoraj neprostovoljno 
skopali zaradi izredno močnih povratnih tokov ob desni obali. Reka je zmeraj hudomušna.



Prijazni raftarji z začetka slikanice so nam zagotovili, da bomo od sotočja lahko do naših 
avtomobilov pri Ivanovem izviru elegantno zaveslali proti toku Ščavnice. Malo morgen! 



Skoraj „idealno“ izstopno mesto. Že lani se je 
skupina veslačev pogrezala v mastnem blatu. 

Samo še kakšen krokodil je manjkal.



Značilna in zelo pogosta Saševa drža na kopnem.



Že sega v svojo vodoodporno vrečo po „medicino“.



Reši se, kdor se more! V ponudbi je znova njegov „Boomefekt“, ki je zagotovo 
samo za zunanjo uporabo, kljub temu, da ga ponuja v kozarčku. 



Še v sanjah si ne bi mogel predstavljati, da bom na poti domov v hudem nalivu od 
Ljutomera do Maribora v obeh kajakih tovoril kar krepke litre deževnice.



Šefica tokrat ni imela besede, je operativni določil, da bomo za mizami in da bosta račun 
poravnala oba slavljenca. Če boste kdaj v Prlekiji, stopite do gostišča Pavličič v Pristavi.



Sem na koncu doumel, da je nadvse prijazni oštir Milč svak našega Boba, šefica kuhinje Jelka pa 
enako prijazna in zabavna svakinja. Sašu (in nam) zelo tekne, Miranu nekaj manj, ker ga z 

mladičem Davidom na koncu čaka še žalostni del zgodbe.



Sašo je svojevrsten lisjak za ženske. Pri njem gre po protokolu – globok pogled v ženske oči, 
nekaj preverjenih komplimentov in na koncu kruta realnost, ki dotolče nežni spol. Tokrat je to 

bilo naročilo: „Pa še en zvrhan krožnik solate mi prinesite, ker sem prvega spraznil, ko sem čakal 
na vaše mesne dobrote.



Razodevanje drobnih skrivnosti, ki trdno povezujejo žlahto.



Joj, ne bo šel v pozabo Milčev smeh, ko sem ga potipal o vaških govoricah. Baje so k njim prišli celo od Karitasa lepo 
prosit, če bi dali eno brhko Prlečko za enega originalnega Gorenjca. Jih ni razočaral, saj jo je že na prvem zmenku 

pobaral, koliko bo prispevala za bencin, če jo pelje v sosednjo vas!



Slavljenca sta na moji levi in desni, naša šefica Dravska Roža pa sijoča od ponosa na mladca.

VSI STE BILI V NAŠIH MISLIH!



Pomota? Kje pa! Samo „pravočasno“ povabilo na prvo dolgo Muro v 
2023 v eni izmed obeh variant (do Tinekovega broda ali sotočja.

Dolga Mura, oktober 2017.


