
JU–HU–HU, MURA, SPET SMO TU!

Petek, 12. junija, je prav poseben datum. Prvič letos smo bili na Muri pri odličnem pretoku cca 
170 m3/s. Tokrat sta bila prvič na njenih brzicah Igor in Matjaž in če drži tisti pregovor, da prve 

živahne ne pozabiš nikoli, potem jima bo vedno toplo v duši ob spominu na zares čudovit dan.

Foto Magla: Igor Žiberna



Nekoč je bil povsem drugačen, mi pa smo se vozili preko njega na njegovem „pregibu“ (tam je 
vedno teklo največ vode) ali na prvem polju ob levem bregu. Potem pa smo pri nekem minimalnem 

zimskem pretoku videli smrtne pasti iz zvitega betonskega železa in „I“ profilov. Grozno!



Igor je po duši bolj za svojo rumeno letalonosilko (sea/turni kajak), tokrat pa je z Dušo (Soul 
Custom) okusil tudi radosti veslanja na bolj živahni vodi učnega spusta „Kratka Mura“ – od 

podrtega jezu do modre brvi pri Črncih. Po dolžini kot stara struga Maribor-Ptuj.



Matjaž se je kajakaško „zastrupil“ na Soči, nekaj časa prijateljeval z Dagger Katano, potem pa se 
do ušes zaljubil v Mambo istega proizvajalca in ji obljubil večno zvestobo. 



Petek je bil kajakaško zares idealen: krasen sončen dan z visoko temperaturo, voda okoli 15 
stopinj, odličen pretok in kopenska logistika „by book“, saj je odpadel transfer šoferjev.



Gasilska za spomin in vzpodbudo tudi ostalim članom naše neformalne kajakaške skupine. Kje so 
tisti časi, ko je Jože Hercog ta odsek preveslal v turnem kajaku? Se letos potrudimo in ga 

počastimo s kakšno ponovitvijo njegovega podviga.



Občutke ob bučanju vode pozna samo Igor, mi pa iz začetniških spominov vemo, da je raven 
adrenalina precej nad običajno, dopamina je pa tudi veliko, kot pri tistih aktivnostih na suhem.



Kateri izraz je pravilen za to početje: ogrevanje, segrevanje, razmiganje? Ponovitev 
osnovne kajakaške abecede na zahtevni vodi precej pripomore k lagodnemu in užitka 

polnemu nadaljevanja veslanja. 



Fantje, gremo navzdol, tu „motimo“ ribiča!



Še danes se spomnim Ljubovih besed, ko je pred leti prvič veslal to turo: „Kratka Mura ti 
v enem spustu da več, kot 20 let veslanja na Bresterniškem jezeru!“



Smo že pri brodu pri Sladkem vrhu. Prevoz je brezplačen, ampak v lokalih 
na obeh bregovih potem pustiš kakšnega petaka več od prvotne namere.



Matjaž v elementu – me z Mambo spominjata na uigrana plesalca tanga!



Ena sama slikca je „kopensko logistiko“ postavila na laž, kako so trpeli v znanem ribjem gostišču v 
Zgornjem Konjišču. Ste že bili tam? Vse je odlično, sicer tam ne bi bilo toliko Avstrijcev!



Kolegica mi je očitala, da smo prav čuden „ferajn“, saj nam je kvazi navdušenje nad 
veslanjem le prozorna krinka za jedačo in pijačo, ki se pojavlja v vsaki foto zgodbi in 

kvarno vpliva na odraščajočo mladino. Ampak nam je lepo!



Znameniti plavajoči mlin pri Cmureku. Osebno menim, da je njihov letni 
inkaso večji od skupnega vseh podobnih točk po Muri navzdol.



Pri nas na Dravi nad HE Mariborski otok kraljuje „Mati Dravulja“ (menda 
domuje v tisti podvodni soteski pri Ožbaltu), tudi tukaj mora biti kakšno 

vodno božanstvo, saj drugače ne bi bilo tega trona.



Bližamo se mostu, ki povezuje obmejna Cmurek in Vratjo vas. Pod njim se prične kar dolga 
brzica z odličnimi „grbinami“. Odlična priprava za „natežjo“ in „najlepšo“ brzico.



Za ovinkom te pričaka silno bučanje vode, ravna gladina in za njo občasni „gejziri“, ki so napoved 
večjega padca. Naravna pregrada „zapira“ celotno strugo, na obalo ne moreš, bo treba v „luknjo“.



Smo že pod „najtežjo“, tu eden ali dva energična 
zaveslaja pomenita razliko med tušem in pralnim 
strojem. Ko greš drugič čez njo, že ni več „grozna“.



Igor: „To se ne da opisati, to moraš enostavno doživeti!“



Matjaž umirjeno, Sašo pa navdušenje izraža na način , kot se ga je naučil 
med daljšim bivanjem pri Maorih.



Konec luštnega, za nami je tudi zadnja brzica, ki jo mnogi označujejo kot 
najlepšo. Matjaž je omenil, da bi lahko v njej vadil ves dan, Sašo pa dodal, da 

bi nam medtem Šumar roštiljal na obali. Morda je že bil pred nami, saj je 
kar nekaj ostankov kurišč. V ozadju zaviti razgledni stolp.



Še obvezna fotografija za rogatega sponzorja. Spet bo padel 
kakšen tisočak!



Do našega cilja je še nekaj kilometrov lagodnega veslanja. Mura na svoji poti 
do meje nikjer ne premore več takšnih brzic, kot so v tem zgornjem delu.



Smo že „vun“ z vode, na levem bregu na avstrijski strani. Na naši strani reke 
nikjer ne boste našli takšnih urejenih klančin za reševanje na vodi.



Modra kolesarsko/pohodniška brv pri Črncih z znamenitim Bicikl barom. Veliko Mariborčanov jo 
pozna kot del avstrijske kolesarske poti ob Muri – R2.



Tudi logistiki so se pofotkali na cilju, saj so delovali do minute natančno. 
Mokri in suhi del ekipe sta kot celota delovala optimalno.



Še gasilska Nr. 2



Miran: „Tone, doslej je tvoj aparat deloval brezhibno, sedaj pa nekaj štrajka.“ Jaz – Poskusi 
sneti zaščitni pokrovček objektiva.



ANALIZA – No comment!



Moja evolucija: osebni avtomobili s strešnimi nosilci, „kombi“ Zastava, predelan kombi IMV (z eno 
samo napako), Scenic (vanj sta šla 2 kajaka). Zdaj pa pri 4 osebah ne gredo vesla v kabino.



Ej, zdaj pa je tega dovolj! Saj ste res odlični, ampak glavni smo mi, ki smo čofotali.



Mini orgazem za starejše sosede „rajonske nadzornice“. Spet so bli na vodi pa eden je iz Kopra. 
Toti še ni bil pri njih! Joj kaj vse se zbira okoli totih čolnov!



ŠE EN SUPER CARPE DIEM JE ZA NAMI!



Igorjeva tokratna sled


