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JURETOV SPUST
Mi smo zavili malce po svoje.



V zgodnji jutranji uri smo že nalagali čolne na Sidru. Tokrat še na tak 
način, že čez nekaj dni bo prikolica DDRAVA že imela primerno 

nadgradnjo za prevoz plovil in potapljaške opreme.



Smo že v Loki. Raztovorimo čolne in 
premaknemo vozila na cilj uradnega 

spusta pri Termah na Ptuju.



Bob se razteza in ogreva – enak učinek bi dosegel, če bi čolne znosil k 
vodi. Pri kajakaštvu je najtežji del na kopnem.



Na povratku na vstopno mesto smo tudi 
šoferji poprijeli za delo. V strugi pa dobrih 
120 m3/s za užitka polno turo na Ptuj.



Reka ni nikoli enaka! Letos smo že veslali mimo tega štora, ko je skoraj ves 
štrlel iz vode in tudi takrat, ko je zginil pod gladino.



Zaveslajmo v glavni tok!



Večina na vodo, mi trije po cesti na štartno mesto v Staršah.



Današnji „Foto Magla“ na kopnem.



To ti je prijatelj! Samo še ne ve, da je Saševa „ognjena voda“ prvenstveno 
namenjena za zunanjo uporabo pri revmatičnih bolečinah!



Kajakaši/“čofotalci“ BDS so medtem pristali na prodih na levem bregu 
Drave. Je nekdo strokovno komentiral: „Toti Mariborčani sploh ne 

upajo sem, ker vedo, da smo tu sami Haložani!“



Natanko ob 11. uri je Jure oznanil štart spusta. Le nekaj minut pozneje 
se je na vodi že pozibaval prvi raft.



Prvič na vodi tudi pogumna SUParka. Pogrešali smo prave mojstre iz 
DDRAVA. So bili tokratni pogoji precej drugačni kot na Brestrniškem 

jezeru. Jih ob priliki povabimo na skupno turo.



Tudi na levem bregu so pričeli s pripravami za nadaljevanje poti.





Kako varljiv prizor. Nepoznavalec bi pomislil na eleganco Ljubovega 
nagiba v toku. V resnici pa je bil samo asimetrično obtežen z mesnimi 

dobrotami v transportni komori.



Naš veseljak Bob je pravi maneken. Menda urednice ženskih revij že v 
vrsti čakajo za njegovo nadvse zanimivo  padalsko (in nasploh športno) 

življenjsko zgodbo.



Ena kraljica Savinjskih brzic, druga si je pridobila ime Dravska Roža 
z 2000 preveslanimi kilometri v enem letu v vseh letnih časih in 

različnih pretokih. Prav danes se ji je menda števec že obrnil preko 
številke 3000. Vam pa prepuščamo odločitev, kako ju boste rangirali.



David se prisrčno smeji Samovi razlagi, kako je znameniti katarakt na 
Savinji velikokrat preveslal, vmes pa ga kdaj tudi preplaval, ko ga je 

katapultiralo iz kajaka.



O, to pa je povsem drugačen tip medsebojne komunikacije! Verjetno gre 
za bolj poslovne vsebine. Tako meni pogosto mahajo upniki, ki ne 

morejo doumeti, da so mi posodili DEM, zdaj pa te valute že zdavnaj ni 
več pri življenju. Nerazumevajoči in še sitni povrhu.



Nas na kopnem je pot na cilj vodila mimo kartodroma v Hajdošah.







Včasih smo ure in ure veslali na divji vodi in vmes nadomeščali porabljeno 
energijo z energetskimi ploščicami. Odkar se nam je pridružil Šumar, je že povsem 
navadna tura od Loke na Ptuj povod, da na prodih obrnemo „bobra“ na žaru. Če 

je zraven še Poštar, potem celo njegove palačinke ne smejo manjkati.





Nadvse zadovoljni na pomolu pri termah na Ptuju.



Obe lovki zanimivih ujetih trenutkov sta odlično opravili svoje delo. Torej je samo 
po sebi umevno, da si zaslužita primerno nagrado.





ŠE EN CARPE DIEM ZA ČISTO DESETKO!



JURE SE JE TUDI TOKRAT KOT ORGANIZATOR IN GOSTITELJ 
NADVSE IZKAZAL IN SI ZASLUŽI VELIKO POHVALO!

ZARES VELIKA ŠKODA, DA JE BILA LETOS UDELEŽBA BOLJ 
SKROMNA! Nasvidenje prihodnje leto ali pa še letos pojdite z nami na 

turo od Melja ali od Loke! Vode bo v izobilju še ves junij!


