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Če ste ob naslovnici na tak dan najprej vsaj za hip pomislili na 
Državni zbor, potem vam pri najboljši volji ni pomoči.
DZ 2019 pomeni, da smo danes veslali DEFINITIVNO ZADNJIČ v tem 
letu.
Sašo je pod svoje slikce zapisal naslednjo misel:
Očitno obstaja veslaški bog*, saj nam ob vsakem veslanju ponudi 
idealno vreme, za ostalo pa zadnje čase vedno bolje poskrbimo sami.
Z velikim zaveslajem v novo leto 2020!

Štartali smo pri pomolu v Vuzenici.



Če sem ga prav razumel, so neoprenske nogavice bile doma na toplem.



Sonce, odlična družba ter izjemna kačja slina – vsi pogoji za veslanje 
so izpolnjeni. Pa pojdimo s tokom Drave navzdol.



Ali ste že kdaj gledali neutrudnega kovača na Muti iz žabje 
perspektive? Pomladi štartamo v Dravogradu, končamo na Sidru. Za 

veslanje z nami potrebujete le dobro voljo!



Takšnih  ocvirkov in kuhančka „gemaja“ ne postrežejo nikjer drugod.





Prvi „pit stop“ pred Radljami, visoki oktani dodani.



Mi na pomolu na obali, pred nami ribiško kraljestvo, v ozadju pa 
hišice radeljskega letnega kopališča.



Mokre sanje mariborskih feratarskih „Uličarjev“. Pod to steno smo 
vedno modrovali, kakšno izjemno vadbeno ferato bi lahko tu nadelali. 

Kombinacijo gladkih vertikal in prečnic, s previsom za oceno „F“.





Hišica v pravljični deželi? Dajte, no, bodite resni! Kombinacija dobre 
ideje in spretnih rok mladega moža. Enkratno! Izjemno! Tudi kajak z 
lesenim ogrodjem je home-made. Postelja ni vodna, je pa na vodi. Če 

pohitite, vas lahko uvrsti na listo rezervacij za jesen 2021.  



Na levi ni servirna mizica, ampak komandni pult s krmilom. 
Plavajoča lepotička ima precej močan motor.



Po želji: sok, pivo, Chivas Regal? To je Slovenija.



Za notarja. Še njemu se bodo cedile sline !



Igor si bo zapomnil 2019 (mi pa njega) po „zastrupitvi“ – ko 
je prvič sedel v kajak, se je v trenutku izjemno navdušil.



Adijo, dišeča lepotička! Njeno telo diši po svežem lesu. Tod 
mimo zagotovo še priveslamo !



V poletni vročini je ta skalni otoček prava senčna oaza.



Naslednje leto ne grem spet veslat na Švedsko, bom pa že pomladi nekaj 
dni v Medulinu. Gresta zraven?



Pred nami je Vas, še nekaj minut veslanja in 
bomo na današnjem cilju.



Spredaj prva hiška/splav, za njo mogočna plavajoča konstrukcija iz 
najmanj 13 ton lesa, uradno dovoljena obremenitev je 50 oseb, ker ima 

lastnik/kapitan pač takšno licenco. Potrebuje še 2 mornarja. 



Pravi mojstri izkoristijo vsako turo za urjenje eskimskega obrata.



Veslanje po takšni vodi je za dobrega kajakaša zgolj mala „malca“. 
Najtežje je priti na/do vode in z nje nazaj na kopno.



Čolni naloženi, mi v toplih oblačilih, do teme je še dovolj časa. Po 
protokolu sledi tisti znani predlog: Gremo na pijačo!



Nadvse „zanimiva“ zgodba lastnika o enoletni poti od 
ideje do izdelave plovila. Tipično slovensko z obilo 

vsestranske „pomoči“ pri realizaciji projekta!







Pogled s pohodne strehe plovila. Princip gradnje in obvladovanje sil v 
konstrukciji sta bistveno drugačna kot pri postavitvi kozolca.



Povsod na Dravi srečamo bolj ali manj številčne družine 
belih lepotcev. Radovednost je prignala skrbna starša in 

nadobudni podmladek.



Na koncu prekrasne silvestrske kajakaške ture od Vuzenice do Vasi: eni 
v pločevino in na asfalt, on pa v lastnoročno izdelanem čolnu proti 

toku nazaj k svoji čudoviti plavajoči hiški in toplemu gašperčku v njej. 
Pa tistega CR smo mu še tudi nekaj pustili v steklenici.

VESLAŠKI BOG* - ENOTNI SMO SE STRINJALI, DA JE BOG NAREDIL ČOLN ŽE PRVI DAN. PRI KAJAKIH JE BIL PRVI TISTI ZA 
DIVJE VODE, KO PA SE JE MALCE POSTARAL IN POLENIL, JE NASTAL ŠE TURNI KAJAK.


