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JURE JE CAR!



Na BD Sidro je kandidatov je zmeraj več, kot se nas na dan aktivnosti zjutraj zbere na 
izhodišču. Višja sila pogosto terja svoj davek. Letos odličen pretok 90 m3/s – nič „makadama“ 

od štarta do cilja in nadvse ugodni pogoji za začetnike. Še afriško vročino je omilila oblačnost. V 
naši društveni knjigi pritožb tudi tokrat nobene vpisa.



Juretov spust je vedno prijetno druženje ljudi z raznih koncev Slovenije 



„Vozni park“: kajaki, kanuji, SUP-i in rafti



Ocena logistične zagotovitve: čista petka!



Pozdravni nagovor pred štartom in zadrega govorca zaradi našega 
vprašanja: „Kdaj prideta Borči in Serpentinšek?“



Štartamo! Jure pomaga pomoči potrebnim, naš Sašo samo „nadzira“. 
Namenite kanček pozornosti napravici v njegovi levi roki.



Miran, a si že pri številki 50 spustov v stari strugi 
Drave ob najrazličnejših pretokih?



Bojan je nadvse vesel, da je letos več vode kot lani. Koga je pogrešal?



Črna škatlica v pričakovanju, da se nam z obale pridruži še Sašo.



Poglejte to resnost pred „skokom“ z obale! Čez nekaj trenutkov je njegov 
obraz prevevala velika žalost. Šele na vodi se je spomnil, da je telefon 
samo zataknil za rešilni jopič in mu „privoščil“ mokro neprostovoljno 

kopel. Do cilja ga je znova obudil v življenje.



Bojanov nasmeh ne potrebuje komentarja



Za nekaj vsakokratnih sponzorskih tisočakov 
pa se že splača potruditi z nasmehom.



Domače ali tuje? Vseeno, ker na vodi vedno 
paaašššeee in nadomesti vitamin „B“.



Še kanček reklame za Prijona in naše BDS



Slika v sliki, da brkov niti ne omenjamo!



Pred ciljem še obvezno srečanje s tokom in protitokom! Na sotočju stare 
struge Drave in kanala HE Zlatoličje je skoraj vedno za nekatere bolj 

ali manj adrenalinsko.



Kajakaška Biblija ima na prvem mestu najpomembnejši člen.



Vsak komentar je odveč! Slikca pove vse!



Bojan je skušal prelisičiti fiziko, rezultat je na dlani.
Prvo „kopanje“ s kajakom ti ostane v spominu, nekatere celo prepriča, da je fizika večna 

zmagovalka.



Na cilju. Pri velikih pretokih na jezu v Melju je obala pod vodo.



Udeleženci nadvse zadovoljni! Jure, prihodnje leto se znova z veseljem 
pridružimo tej enkratni prireditvi na Dravi!



Pospravimo čolne, potem pa na malico in kopanje v Terme.



Vedno nasmejani Bojan gre z nami prihodnjič na prave „šprudle“ na 
Muro. Letos se je že kopal na Bresterniškem jezeru (jadrnica, SUP), zdaj 

je dodal še kajakaško prigodo.



Bravo jaz! Sem ga obudil v življenje. Prihodnjič dobi še kondom.



Sašo je poslal slikce v Pivovarno Laško in dobil dovoljenje, da si lahko 
iz lastnega žepa privoščimo še eno rundo. Smo pri šanku skušali 

vnovčiti še Juretove zapestnice, a so veljale le za makarone.



Hvala, Jure! Tvoj spust je še eden izjemni CARPE DIEM v naši bogati 
zakladnici užitkov na mokrem elementu!



Pri nas „Sidraših“ nikoli ne zmanjka šale. Kajakaški „nadškof“ Gregor 
Zadravec mi je dovolil, da lahko čivknem, da sem ga tokrat naučil 

osnovnega oz. vlečnega zavesljaja. Joj, me bo stalo!



Doma na Sidru pa pozdrav letošnjih puhcev.

VSI STE BILI V NAŠIH MISLIH, AMPAK PRIHODNJE LETO PA RAJE POJDITE Z NAMI!


