
POEZIJA DRAVE ZA 
KRATKO MURO



Še Matjaževa gasilska iz žabje perspektive.
Sobota, 3. julij 2021 – od Loke do Ptuja v idealnih pogojih.



Reka ni nikoli enaka. Ob Juretovem spustu je iz vode molel le vrh štora.





Se ob pogledu na vodostaj oz. pretok komu kolca, da se nam tokrat ni 
pridružil? Mi vedno le obveščamo o naših namerah in prisrčno vabimo. 

Vsakokratna odločitev je pa vedno le osebna. 



Danes smo veslali/čofotali po šolsko – izkoristili smo prav vsako vodno tvorbo 
in ponavljali kombinacije zaveslajev, dokler se ni kdo spomnil, da moramo 

pred temo priti še do Ptuja.
Voda skoraj topla, zrak zelo vroč, veselja v izobilju.



Tipično žensko – najprej je prisegala na dvojca Topo duo, potem jo je 
povsem prevzel turni Rainbow in že je trdila, da je Prijonov oldtimer Taifun 

edini pravi čoln zanjo. Od Melja do Loke je poganjala ZET Raptor in 
spremenila mnenje o vodljivosti in odzivnosti „ta kratkih“ za WW. Danes se 

je tretjič družila z DAG-Spy in je v mislih z njim že na Murinih brzicah.



Veselje ju je gledati – naša MM – Matjaža in Mambo.



Kdo trdi, da turni kajak ne gre elegantno tudi proti toku?



Potrudite se, zdaj snemam video za analizo!





Kuga delam narobe?



Na Juretovem spustu je 
bila ta „bremza“ prelita 
pri pretoku cca 150 
m3/s, naša skupina pa 
čakala na štart 
prireditve na levi obali, 
kjer je voda segala do 
zelenega roba 
vegetacije.



Vaja dela mojstra, če …







Na seriji treh slikc vam bom pokazala, kako se pravilno vstopi iz protitoka v 
glavni tok. Pomembna sta hitrost in pravilni kot vstopa v tok.









Veslaj, veslaj! Potegni s celim trupom!





Potem smo malce pretegnili noge, nato pa tisti grozni Ni kos bit! Baterija se 
je spraznila, rezervna pa me še od lani vabi v trgovino. Kakšne super slikce bi 

nastreljal, ko smo pozneje na brzicah jezdili na valovih proti toku.



Ko sta zraven „šefica“ ali Šumar, je na cilju obvezno okrepčilo. Kaj bo šele 
prihodnji teden na Muri, ko bosta oba zraven?

VSI STE BILI V NAŠIH MISLIH!


