
Mater, je b‘la živahna!

19. Maj 2022 – KRATKA MURA



Delujeva resno? V resnici se nama je ob bobnenju samo smejalo!



Na kakšni ekstremni ferati me je Sebastjana včasih vprašala, če rabim pampersko. 
Danes me je Matjaž „prijateljsko“ napotil v gozd, ker je koruza še prenizka. SE NAMA 
JE KAR NAPREJ SMEJALO PRI PRETOKU SKORAJ 200!



Ljubitelji kratke Mure, opazite razliko? Še lani je bilo tu povsem drugače, a je silna 
energija narasle vode temeljito spremenila betonski zaščitni zid na desnem bregu. Ko 
gledaš povsem zveriženo debelo železje, se vsaj za hip zaveš dejstva, kakšen nebogljen 
črviček je človek v primerjavi z močjo narave. Tudi pred brodom v Sladkem vrhu je 

zaščitni zid dodobra naluknjan. Reka (in njena obala) ni nikoli enaka!



Pred mnogimi leti smo tudi naraslo Muro jemali bolj z levo roko. Jez je 
bil še kompakten in le v pregibu (kjer so vidni ostanki dreves) je bil 
„idealen“ prehod skozi podrti del z veliko vode. Tam smo se veselo 
pognali z zgornjega nivoja. Nekoč smo pozimi pri minimalnem pretoku 
videli, koliko zvitega armaturnega železja čaka na morebitno žrtev. Od 
takrat nisem videl nikogar, ki bi veslal tisto „varno“ linijo!



Za letošnji prvi „rodeo“ mi je na začetku nekaj manjkalo za popolni užitek. Zaradi 
težkega dostopa do vode sem pozabil zmočiti „sedelni“ del neoprena in sem bil zlepljen 

s sedežem. Na bolj mirnem delu sem izstopil, namočil zadnjo plat v vodo (danes 16 
stopinj) in že je bilo vse tako, kot je treba za idealno pozibavanje na/v rolah.



Na Matjaževih fotkah je vedno poudarek na dinamiki vode in gibanja čolna.



Potem sva kar nekaj časa telovadila na področju z vodnimi čipkami. Sem se spomnil na 
znamenite „Sige Bajlovića“ v kanjonu Tare. Nepozabna igra padajoče vode.





Matjaža je zanimalo, le kdo vrže to sidro v rečno globino. Sva ostala       brez odgovora, ker je 
brodnik parkiral in jadrno popihal v blagodejno senco.





Tik pred brodom je tista kaskadna brzica, ki te v glavnem toku ekspresno prestavi z desnega na 
levi breg. Živahna reka, nadvse živahno pa je bilo tudi pri mlinu v Cmureku.





Če dobro pogledate, se v daljavi na vrhu gladine vidi „najtežja“. Naju je kar precej premetavalo! 
Tu pa je „najlepša“ pod razglednim stolpom. Na sliki se ne vidi, ampak na navidezni simetrali 
reke naju je „prisrčno in radostno“ sprejela več kot meter globoka dvojna rola. Že dolgo nisva 

bila tako zelo „pod“ gladino. 







Na cilju izjemno lepega in živahnega 21,1 km dolgega 
spusta v pravem poletnem vremenu. Bobu se je kar milo 

storilo, da je sukal volan in ne pomakal vesla!



Kompromis: zberemo in pospravimo mokroto, gremo na pijačo in nato naložimo čolna.









Naša skupna ugotovitev: Pri Biciklu prevladujejo 
„sivci“ na „električarjih“.
Oštirju smo obljubili, da letos še nekajkrat pridemo 
posedet v tisto prijetno okolje in družbo.
BOSTE VSAJ ENKRAT ZRAVEN?



Čez modro pohodno/kolesarsko brv pri 
Črncih pa kar brez strahu! Drobni šraufeki 
bodo zagotovo zdržali vse obremenitve.
RAZEN STRUMNEGA MARŠIRANJA!



V bifeju na BS Petrol v Selnici je vstopna točka za turo od Fale. Pri Biciklu pa cilj kratke ali šele 
štart na dolgo Muro do Tinekovega broda v Sr. Bistrici. Po vodi gremo tudi tja!



Pod „najlepšo“ (zadnjo) brzico na kratki Muri je rodeo končan. V tako lepem in vročem dnevu 
sta anorak in čelada od tod naprej do modre brvi povsem odveč. 

VSI STE BILI V NAŠIH MISLIH!


