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Če se po jutru dan pozna, potem bo današnji dan imel svoj smisel.



Jutranje zmrzovanje pod nekdanjo 
Zollamt Radkersburg.



Novčič za Igorjeve občutke! 
Letos je začel veslati, to je 
njegova prva Mura. Tistemu 
o oporoki se seveda ni mogel 
izogniti.



Jutranji nasmeh ni bil čisto pravi, a na koncu je 
Igorjev obraz krasil nasmeh najsrečnejšega 

kajakaša v skupini ljubiteljev Mure.



Prvi predah za dopolnitev energentov.



Jaz, ki sem po vnučkinem prepričanju bil na tem svetu že pred 
mamuti, sem zmotno mislil, da „Bataši“ sodijo k hlevskim opravilom. 

Mi je veslaški dr. dr. Gregor lastnoročno razširil obzorja.



Iznenada je završalo:“ Plava, plava!“ Sem najprej pomislil na 
potegavščino, potem pa sem res videl „plavalca“.



Kaj bo toti plaval do Kroga? Pijača je tu, pridi vun!



Kako prešeren je nasmeh, če le ti nisi v vlogi „plavalca“.



Tisočaki na obali v obliki karbonskih lepotcev.



Kolikokrat smo se že peljali pod njim – AC most pri Vučji vasi.



Igor, Samo in Sašo – nasmeh pove vse.



Juretova travarica in keksi niso dolgo zdržali. 



Denis – alfa in omega veslanja na Muri !



Tipično slovensko : eni smo spreminjali svet, drugi so nabirali kurivo.



Ne, to nista „raznobarvna“ poslanca v DZ! Sašo budno spremlja premik 
Juretove travarice, Igor je v pričakovanju obljubljenih palačink.



On: Kaj slikaš mojo ženo?
Jaz: Ne, vaju oba!



Kaj, samo 4 klobase imate? S tem mislite nahraniti 40 ljudi?



Hm, temu oni pravijo palačinke? Simona bi imela solze v očeh!



Lepota slovenske dvojine.



Tega doslej še niste videli: na levi prva runda tako opevanih palačink na Muri, 
pozneje so jih poimenovali kar „karbonske“. Na desni druga runda, pričakovanja 

pa kot v Butalah: Če bo okroglo, bo lopata, če bo špičasto pa bodo vile. Nežni 
ženski glasek: „Te palačinke imajo okus po ocvirkih!“



Na sredi ptujski multipraktik za zabavo, verjetno Tošev sorodnik.



Pred mnogimi leti moje prvo srečanje z Muro v tekmovalnem spustašu. 
Na postanku na obali sem nehal šteti komarje pri prvi tisočici.

Kje sem komaj preživel? Na Otoku ljubezni pri Ižakovcih.



NA CILJU PRI TINEKOVEM BRODU



Pa to je noro lep dan! Malo mi ga potegni!



Malce pohiti, vso büjto repo nam bodo pojedli!



Kje so Juretove misli? Verjetno pri projektu „Od meje do meje 2020“. Saj 
ne boste verjeli, ampak fant namerava preveslati v enem dnevu Dravo 

od Dravograda do Ormoža!



Janko Petek – Jani se je edini udeležil vseh dosedanjih spustov !!!



Legendarni brodnik Tinek in njegov znameniti brod.
MULJ NA OBALI JE NEMA PRIČA NARASLE MURE.



Nekdo je rekel: Če zvečer nisi srečen, potem je dan minil brez smisla! 
Udeleženci Denisovega spusta smo ta večer zagotovo bili nadvse srečni! 

Hvala Simoni in Denisu !!!



Spomin na tokratno druženje bo vztrajal vse do prihoda tete Rozi! 
NASVIDENJE V 2020 !


