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ŠPORT
Mogoče bi lahko sklepali »na prvo žogo«, glede na poudarjeni naslov na tej strani,
da gre za vsebinsko preoblikovanje našega trimesečnika, ki naj bi s tem naslovom
privabil večje število bralcev. Ali pa takole, na tiho, drugačen, »športni« pogled na
pitje proizvoda, ki je sad gornjega, torej trt. Naravnost povedano: cvička! Kdo ga bo
polokal največ v najkrajšem času in v enem samem požirku!?!
Ne, gre za, vsaj tako sem prepričan, približevanje staremu latinskemu reklu in
idealu Zdrav duh v zdravem telesu, ki naj bi pomenil bolj to, da je zdravo telo zelo pomembno tudi za duševno zdravje. In da sta eno in drugo pogoja za doseganje ravnovesja in ideala, h kateremu naj bi stremel vsak človek. Skratka: soodvisnost enega od
drugega. Tudi zdaj že leta pokojni prior kartuzije Pleterje, dvojni doktor – filozofije in
teologije –, mi je pri preseženih osemdesetih živo, s humorjem in navdušeno razlagal, da se je moral tudi on, tako kot vsak od njegovih maloštevilnih bratov, obenem
priučiti še ene od obrti. Izšolal se je za kovača. In je v prostem času ustvarjal iz jekla s
kladivom, ognjem in nakovalom (res je koval!) zelo moderne plastike. »Picasso mi je
vzor,« je malo sramežljivo, a vendar ponosno povedal.
Moderni časi, ki jih, zdaj že večina, preživljamo pred računalnikom, z obilico
stresov in nervoze, zaradi telesne neaktivnosti kar kličejo k sproščanju in ukvarjanju
s športnimi aktivnostmi vsaj nekaj ur na teden. Od plavanja, potapljanja, veslanja,
hoje, kolesarjenja, teka, planinarjenja, jahanja, vseh vrst iger, smučanja, telovadbe in
učenja različnih veščin do joge, plesa, taičija in nabiranja gob. In tako naprej! V našem
krogu, sem prepričan, bi zelo verjetno težko našli člana, ki ne počne vsaj nečesa od
naštetega. Ali pa zelo verjetno kar nekaj takih, ki obenem gojijo po več športov hkrati.
Tisti, ki tega ne počno ... pa naj se malo zamislijo. In se mogoče kdaj le odločijo nekaj
narediti tudi zase. Pomaga! Nikar pa ne pretiravajte. Torej – s pravo mero! Samo podpiranje šanka in dvigovanje čaše z vsebino zaenkrat še nista priznana kot olimpijski
šport. Si pa nekateri v tej smeri tudi prizadevajo ...
Poglede na športno udejstvovanje, občutke, dogodivščine in spoznanja, ki jih podajajo in pojasnjujejo pisci posameznih prispevkov, tokrat objavljenih v naših Trtah,
si preberite sami in si obenem o tem ustvarite svoje mnenje. Če nimate seveda že vnaprej ustvarjenega in trdno vztrajate pri njem. Ampak šport krepi duha! In na našem
tradicionalnem srečanju poleti bomo tudi malo »pošportali«, kajne?
Peter Povh
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Program dela Društva
Kerini in Stritarji za leto 2016
sprejet na redni letni skupščini 21. 3. 2016
1. Časopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt in ob
tem zadržali vsebinsko in tehnično kakovost na
ravni najboljših številk iz preteklosti. Vsebinsko
bomo zadržali vse stalne rubrike, ki so se že uveljavile, npr.: prispevki iz zgodovine Kerinov in
Stritarjev, potopisi, programi dela, napovedi dogodkov, ustvarjalni kotiček, otroški kotiček, kuharski recepti, križanke na temo Kerinov in Stritarjev, foto kotiček, pozabljene fotografije ter
aktualne teme in poročanje o dogodkih, uspehih,
rojstvih in smrtih. Tehnologija razmnoževanja
bo digitalni barvni tisk. Obseg ene številke bo
praviloma 12 strani, če bo treba, tudi 16. V vseh
številkah bodo torej lahko barvne vse strani, razen če bodo originali fotografij v črno-beli tehniki. Vse številke bodo dostopne na spletnih straneh društva.
2. Spletne strani društva bodo nastajale pod budnim očesom uredništva pod vodstvom Boža Sotlerja in ob tehnični pomoči podjetja Kiron d.o.o.
V letu 2016 bomo pogosteje posodabljali vsebino
najmanj z dinamiko izhajanja časopisa Trte, če bo
treba, pa ob zanimivih dogodkih še hitreje. Naslov ostane http://www.trte.org. Da bi postale
spletne strani aktualne in atraktivne za mlade člane društva kot tudi za druge obiskovalce, bomo
pridobili še najstniško generacijo naših članov, ki
sicer živi s Facebookom in tam spleta mreže.
Sprejeli bomo na upravnem odboru soglasno
sprejeto odločitev, v kolikšni meri bodo dostopni
podatki o našem genealoškem deblu navzven in
znotraj društva.
3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali s fotografskimi posnetki naših dogodkov in z videozabeležkami, ki jih omogoča sodobna tehnologija.
Glede muzeja ali vsaj dobro dostopnega arhiva
Kerinov in Stritarjev bomo še naprej skušali upoštevati morebitne predloge članov. Spodbujali
bomo člane, da nam predložijo filme ali drugačne
posnetke v digitalni obliki ali na papirju, namesto
da jih zavržejo. Ob dvajsetletnici še nismo izbrali
kronista, kar je naloga za leto 2016, poleg že ustaljenega delovanja upravnega odbora društva in
uredniških odborov Trt ter spletnih strani.
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4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in
sorodstvenih vezi, izhajajočih iz prednikov naših
pradedov in babic, bo še naprej potekalo ob vodilni raziskovalni vlogi Janeza Baniča, ki pa mu še
nismo uspeli najti pomočnika, ki bi s podobnim
navdušenjem brskal po koreninah Kerinov in Stritarjev. To moramo še temeljito premleti na upravnem odboru. Dobrodošle bodo tudi ideje in spodbude bralcev Trt in članov K & S.
5. Srečanje – piknik 2016 bomo spet izvedli v Velikih Malencah pod vodstvom Marka Baniča in
Jožeta Kovačiča ml., s pomočjo Irene Didek Pregl
kot neumorne organizatorke risarskih delavnic za
najmlajše člane in Boža Sotlerja, ki je iznajdljiv organizator športnih dogodkov.
6. Ostala druženja:
j Skupščino društva smo izvedli v ponedeljek, 21.
marca 2016, ob 18.00 v Ljubljani na sedežu društva, Rožna dolina c. IX, št. 26.
j Pogovor z jubilantom Jožetom Kovačičem, ki je
13. 2. 2016 praznoval 80. rojstni dan.
j Pogovor z jubilantko Ljerko Vidmar, ki bo 13. 4.
2016 dočakala 80 let.
j Zapozneli pogovor z jubilantom Petrom Gspanom, ki je 27. 9. 2015 praznoval okroglih 80 let,
a nam pogovora lani ni uspelo izvesti.
7. Beleženje pripovedi naših najstarejših članov
in intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot
datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje odlomkov na spletnih straneh ali za članke o
Kerinih in Stritarjih. Sem sodijo tudi posnetki pogovorov z jubilantko in jubilanti, omenjenimi v
prejšnji točki programa.
8. Zbiranje finančnih sredstev za vse ostale aktivnosti po programu.
9. Drugi Zbornik Kerini & Stritarji 2010 – objava
popravkov, ki jih je na podlagi prispelih pripomb obdelala Alenka Markič v 81. številki Trt v aprilu 2016.
Pripravil: Andrej Kerin
predsednik društva

Moj tek na smučeh
Prve »alpske« smuči sem dobil, ko sem bil star štiri
leta. Naredil mi jih je sosed – mizar. V mojem okolišu
smo smučali skoraj vsi fantje. Ko je zapadel sneg, so
bili steptani vsi hribčki in strmine v okolici. Z leti smo
vzeli pot pod noge in se do boljše smuke odpravili tudi
nekaj kilometrov od doma: peš, v gojzarjih in s smučmi
na ramenih. Smučarskega teka takrat nismo poznali in
tudi kasneje, v srednji šoli, ni pritegnil moje pozornosti.
S tekaškimi smučmi sem se prvič srečal na
sindikalnih igrah, ko sem bil že nekaj let v službi. Ker v
naši smučarski ekipi tekačev ni bilo dovolj, mi je vodja
potisnil tekaško opremo v roke in rekel, da se bom že
znašel. Vendar je bil ta prvi tek pravi polom: na vzponih
sem brcal na mestu, na spustih nisem mogel zavirati,
pri odrivu s palicami pa sem padel na nos oziroma
na trebuh. Bil sem zelo razočaran. Vsekakor si nisem
predstavljal, da je smučarski tek tako zahtevna stvar. O
teku kar nekaj let niti slišati nisem več hotel.
Na Fužinah pa je bilo nekaj sosedov tekačev.
Janez in Borut sta mi ponudila, da mi pokažeta prave
osnove smučarskega teka. Že zato, ker sem jima
zavidal, kako lahkotno se gibljeta po tekaški smučini,
sem bil takoj za to, da me naučita vseh skrivnosti. Ni
mi bilo žal. Tako tečem sedaj že dobrih trideset let.
Vsak začetek je težak, ampak trudil sem se čim prej
pridobiti toliko znanja in prakse, da bi se zopet vključil

v ekipo za zimske sindikalne igre. Najprej je bilo
treba osvojiti način priprave smuči, kar ni enostavno.
Prepariranje podlage, mazanje za boljše drsenje in še
najpomembnejše, maža za dober odriv, omogočajo
smučarju tekaču pogoje za lažje gibanje in užitek pri
teku. Potem sledi samo še vaja. Tako mi je uspelo
zadnjih deset let pred odhodom v pokoj na sindikalnih
igrah vedno stati na stopničkah v svoji kategoriji.
Seveda pa je bila to samo potrditev, da sem s pomočjo
prijateljev in zagnanostjo nekaj dosegel.
Bistvo smučarskega teka pa niso tekmovanja.
Tekaške proge so praviloma umaknjene od smučarskih
središč in na njih ni gneče tako kot ob žičnicah. Tečejo
ljudje vseh starosti. Tek je tudi eno od najnaravnejših
gibanj za človeka. Zame je eden najlepših športov.
Uživam v sproščenem drsenju med zasneženimi
drevesi, miru in tišini narave, s svojimi mislimi in
umaknjen od norega sveta. Kaj je lepšega od zasnežene
sončne Rogle, prostranstev gozdov in planin na
Pokljuki, skrivnostne doline Tamar, da ne govorimo
o neskončnosti tekaških prog na Finskem. Če je snega
dovolj na Polževem, pa se je pravi užitek s tekaškimi
smučmi odpraviti po Jurčičevi poti. Poskusite. Ampak
začnite z učiteljem, da ne boste takoj razočarani, kot
sem bil jaz na začetku.
Božo Sotler

Brezčasna smučina v Bohinju

Božo na širjavah Laponske

foto Božo Sotler
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Maraton
Prva misel, ki se mi je utrnila, ko
sem 25. oktobra 2015 pritekel skozi
cilj 21. ljubljanskega maratona, je
bila: »No, saj to ni nič takega, greš in
pretečeš tistih 42 kilometrov. Mala
malica!« Verjetno sem bil še malo
omamljen od zmage, kajti preteči
maraton je zmaga nad seboj in nad
tistim škratom v glavi, ki ti ves čas
šepeta: ne bodi neumen, kaj bi tekel, usedi se malo. Občutek utrujenosti na cilju je bil zelo podoben
tistemu po celodnevni turi po hribih, kar navsezadnje počnejo trume
Slovencev in drugih ljubiteljev gora,
pa se zato nihče pretirano ne vznemirja. Šele kasneje, po nekaj dneh,
sem se začel zavedati, da uspešno
končan maraton ni kar tako in da je
vendarle rezultat načrtovanja in temeljitih priprav, ki vključujejo poleg
tekaškega treninga tudi prilagoditev
življenjskih navad in prehrane.
Če se vprašam, zakaj sploh tečem, je najenostavnejši odgovor, da
zato, ker mi prija. Kdor ima poklic,
pri katerem veliko sedi in pri tem
doseže največji fizični napor takrat,
ko iztegne roko, da prižge računalnik in pograbi miško, potrebuje
takšno ali drugačno dopolnilno dejavnost za aktiviranje telesa, sicer
se spremeni v človeku podoben gomolj, česar si najbrž nihče ne želi.
Drugi problem, ki ga ima naša civilizacija, je hrana s prevelikim deležem sladkorjev in žit. S krofi ni nič
narobe, če se jih naješ za pusta in
jih imaš potem dovolj za vse leto, a
vsakodnevno sladkanje človeka ponavadi pripelje v debelost in z njo
povezane bolezni. Odločitev, da
postanem tekač, je torej pri meni
za sabo potegnila ne samo redno
tekanje, ampak vsaj v času priprav
na veliki tekaški dogodek tudi izbor
drugačne prehrane, kot nam jo vsa-

kodnevno vsiljujejo trgovci in njihove reklame.
Začel sem tako rekoč iz nič.
Bilo je prav na prelomu tisočletja,
ko sem opazil, da sem se iz postavnega mladeniča počasi spremenil v
postavnega bajska, sicer pridnega in
uspešnega, a telesno zanemarjenega. Obupan nad svojo prekomerno
telesno težo sem začel z rednimi
vzponi na bližnji Golovec in s francosko dieto (manjžri). Ko sem se po
nekaj mesecih hujšanja znebil večjega dela nabranega sala, sem končno lahko stekel – in to dobesedno.
Iz hitre hoje sem začel teči in naenkrat sem letel. Tisti občutek, da več
časa preživiš v zraku kot v stiku s
tlemi, je neprecenljiv, in če k temu
dodamo še ščepec endorfinov ali
hormonov sreče, kot jim pravijo, je
to recept za tekaško omamo (runner’s high). No, brez skrbi, tekači
nismo ves čas zadeti, to se praviloma pojavi le na začetku tekaške poti
in morda včasih kasneje ponovno,
kadar se vse ujame in se med tekom
počutiš odlično.
Od takrat pa do prve desetke
(teka na deset kilometrov) je trajalo
kar nekaj časa, saj sem bil v prvem
letu tekanja premalo vztrajen in sem
se vedno znova prehitro upehal, tako
da nisem zmogel zdržema preteči
več kot dvesto metrov. Nazadnje
sem celo obupal nad tekom in si kupil
gorsko kolo. Po nekaj letih in mnogih
prevoženih kolovozih in potkah sem
spet poskusil s tekom in ugotovil, da
je to vseeno prava stvar zame. Moral
sem se kar močno priganjati, da sem
končno v celoti preklopil na aerobni
način ter brez vmesnega počivanja in
zadihane hoje pretekel pet kilometrov. Ko sem zbral pogum in se prvič prijavil na »maraton«, sem imel
na startu takšno tremo, kot bi bil na
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Maratonca

Avtoportret Marko Banič

olimpijskih igrah, nato pa sem svojo
prvo desetko odtekel v čisto spodobnih 48 minutah.
Po štirih zaporednih desetkah
– tudi v sneženju leta 2012 – sem
se končno opogumil in se leta 2014
prijavil na polovični maraton (enaindvajset kilometrov). Priprav na
tek sem se takrat lotil po osemtedenskem programu Herberta
Steffnyja (Velika knjiga o teku), ki
tekača s kombinacijo krajših hitrih in počasnih dolgih tekov ter
vmesnih dni počitka za regeneracijo lepo pripravi na tekmo. Maratonsko polovičko mi je uspelo
brez težav preteči v uri in tri četrt,
podobno hitro, kot jo preteče aktualni predsednik republike Pahor, ki
je mimogrede isti letnik kot jaz. Na
cilj sem prispel dobre volje, tako rekoč spočit in poln moči (beri: pijan
od zmage), zato je takoj padla odločitev, da naslednje leto pretečem še
veliki maraton.
Najprej je bilo treba spet poskrbeti za nekaj odvečnih kilogramov,
ki sem jih nabral preko zime, in
sredi poletja sem lahko začel s tekaškim programom, tokrat desettedenskim. Treningi za veliki maraton
so daljši, ob nedeljah je treba nekaj-

Plavanje za vse
generacije – Plavalna
akademija Rok Kerin
krat preteči tudi po 30 kilometrov in
več, vendar se intenzivnost stopnjuje počasi, tako da ni večjih težav.
Na maratonu sem ciljal na čas
3:45 in v prvi polovici kar malo pretiraval s hitrostjo, tako da bi v tistem
tempu prišel na cilj v 3:30, ampak
telesa in nog ne moreš prelisičiti.
Na 32. kilometru so me v stegnih
začeli grabiti krči, tako da sem že
pomislil, da je konec z mojim maratonom, a so na srečo popustili
(to vedno naredijo, samo ustaviti
se moraš za minuto ali dve) in do
cilja sem z malo zmanjšano hitrostjo pritekel v 3:48, torej le malenkost
pod zastavljenim ciljem.
Vzdušje na ljubljanskem maratonu je fantastično. Ob progi so vedno zbrane množice ljudi, ki glasno
spodbujajo tekače, tako da kar pozabiš na utrujenost ali bolečino in se
na trenutke spremeniš v kenijskega
ali etiopskega tekaškega zvezdnika.
No, vsaj dokler ne prideš do tistega
dvaintridesetega kilometra nekje na
opusteli predmestni cesti. Pa tudi
to se preživi, kot se je izkazalo. Ves
trud je bil poplačan s čestitkami
mojih bližnjih, prijateljev in znancev
in s prijetnim občutkom, da sem naredil nekaj dobrega za svoje zdravje
in morda še koga opogumil za tek.
Ob tej priliki se moram lepo zahvaliti tudi svoji podporni ekipi v osebi
moje Karmen, ki je že zjutraj tistega
dne odtekla svojo prvo desetko, potem pa še meni prinesla izotonično
vodo, čokolado in sadje na dogovorjene točke v Trnovem in na Prulah
ter zatem poskrbela za manjši navijaški vihar ob Robbovem vodnjaku,
ko sem pritekel mimo.
Dober tek vsem tekačem in tekačicam! Mislim tistega v tekaških
copatih, da ne bo pomote.
Marko Banič

Prihaja poletje in čas dopustovanj, morja, kopanja v bazenih,
jezerih, rekah in drugih vodnih
zajetjih. Tako si ne bi mogli izbrati
boljšega časa za predstavitev naših
dejavnosti.
Plavalna akademija je namenjena vsem, ki jih zanima plavalni šport
oziroma želijo izboljšati svoje vsakdanje življenje s pomočjo razvoja lastnih zmožnosti in izkoristka
vodnih zakonitosti. Meni voda pomeni drugi dom in kot takšnega ga
želim ponuditi in predstaviti tudi
ostalim. Tako sem svoje izkušnje
strnil za področje učenja plavanja,
učenja reševalnih tehnik plavanja in
plavanja na odprtih vodah.
Zamisel in željo o ustanovitvi
lastne akademije sem razvijal kar
nekaj časa. Večletno sodelovanje
na mednarodnih prizoriščih in življenje v težkih pogojih doma in v
tujini sta me pripeljala do vseh dosežkov in spoznanj za razvoj tovrstne ideje. Programi, ki jih izvajamo
v akademiji, so edinstveni tako po
zasnovi kot tudi po načinu podajanja informacij. Lastne izkušnje in
znanja sem združil z znanji ljudi z

ostalih področij in jih zaokrožil na
svojstven način. Znotraj akademije
imamo programe za vse starostne
kategorije in ni posebnih omejitev
glede posameznih kategorij.
Danes s svojimi programi oblikujemo dobršen del jugovzhodne Slovenije pri razvoju plavalnih
znanj za otroke in odrasle. S ponosom lahko povem, da imamo način
dela, ki lahko popolnega neplavalca s strahom pred vodo spremeni v
plavalca že v nekaj plavalnih urah.
V ponos si štejemo, da so pri nas
splavali tako najmlajši nadobudneži kot tudi tisti, ki štejejo že več
kot petinsedemdeset let. Prav za
slednje sem razvil poseben pristop in način dela, v katerem lahko
uporabniki samostojno zaplavajo
in so tudi popolnoma prilagojeni
na vodo. To pomeni, da se potopijo pod vodo, pogledajo pod vodo,
izpihujejo v vodo in ležijo na vodi.
Seveda pa nam je vsakodnevni
otroški nasmeh ob prvem samostojnem zavesljaju še vedno prav
posebno doživetje.
V letošnji sezoni smo začeli tudi
z izvajanjem vodnih rojstnodnev-

Malčki na plavalnem tečaju pod Rokovim nadzorom
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foto Nina Gramc

nih zabav na bazenu (skozi vse leto)
in na reki Krki (v poletnih mesecih). Med novostmi letošnjega leta
je tudi usposabljanje kandidatov za
reševalce iz vode, ki ga izvajamo v
bližnjih termah.
Tako kot sem imel vizijo pri
svojem dvajsetletnem plavalnem
udejstvovanju, jo imam tudi pri
razvoju svoje akademije. Za vsak
zavesljaj in preplavani meter sem
zelo hvaležen, saj me je to utrdilo

in pripravilo za trnovo pot podjetništva. Če mi je uspelo preplavati
88-kilometrski plavalni maraton
v 8 urah in 34 minutah, zmagati
na tekmi svetovnega pokala v daljinskem plavanju brez pravih plavalnih pogojev (op. p. v domačem
kraju nisem imel plavalnega bazena), potem ne vidim ovir, da mi
tudi na poti podjetništva ne bi uspelo. Vztrajnosti, trdne volje, vizije
in velike želje po delu v plavalnem

Nina Gramc in Rok Kerin z malimi plavalci

foto Lucija Gramc

športu mi ne manjka, pač pa še več,
tu želim drugim dajati tisto, kar je
plavanje dalo meni. Ob tem sem
izjemno hvaležen, da imam ob sebi
odlično ekipo ljudi, ki so strokovnjaki na svojih področjih in jim popolnoma zaupam. Na tem mestu
bi želel izpostaviti veliko podporo v
svoji življenjski izbranki Nini, ki me
pri mojih prizadevanjih maksimalno podpira in mi pomaga soustvarjati nadaljnjo pot akademije.
Skratka, vse, o čemer bi se želeli poučiti glede plavanja, reševalnih tehnik plavanja in zdrave prehrane, vam z veseljem ponudimo
z našimi programi, ki so prilagojeni posamezniku glede na njegove
želje in potrebe. Na voljo imamo
tudi posebne plavalne programe
za podjetnike (Stress Release, Diet
Swim), za organizirane skupine pa
izvajamo tudi predavanja. Vabljeni torej, da nas spoznate tudi sami.
Za začetek lahko kar preko spletne
strani www.rokkerin.com.
S prijetnimi pozdravi,
Rok Kerin
vodja akademije

Vratar
Naj v uvodu razčistim nekaj osnovnih pojmov: vrata so odprtina,
ki omogoča dostop v notranjost
česa, pri športu pa cilj napada pri
nekaterih igrah z žogo (hokej, rokomet, nogomet, vaterpolo); vratar pa je oseba, ki nadzoruje vstopanje in izstopanje skozi vrata, pri
športu pa igralec, ki brani vrata in
se trudi, da bi med igro žoga čim
manjkrat šla v vrata.
Sam sem bil vratar pri rokometu, zato se bom tudi osredotočil na
ta šport, ki sem se mu posvetil dolgih 25 let, in pa na vratarje pri tem
športu. Vse se je pričelo, kot velikokrat v življenju, po naključju.
Kot vsi mladi fantje v najstniških
letih sem tudi jaz želel biti športnik, v Brežicah je bilo to možno le
pri nogometu ali rokometu. Drugih
športov v začetku šestdesetih let

tam ni bilo. Raje bi bil rokometaš, pa
sem bil preneroden, vsaj tako je takrat kazalo. No, pa se je zgodilo, da
sem nekega dne opazoval brežiške
rokometaše pri vadbi, in ko so hoteli

za vajo tudi medsebojno igrati, niso
imeli dveh vratarjev. Pa me je takratni vaditelj Darko Šetinc povabil,
naj stopim na gol – kar tako, da ne
bo prazen – česa več tako ali tako ni

Za ruske prvake CSKA je bil Slovan pretrd oreh
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pričakoval. Na golu, posebno če nisi
treniran, ni prav prijetno stati, ko
proti tebi letijo žoge z veliko hitrostjo. Bilo me je strah, in kolikor sem
le mogel, sem se izogibal žogam, in
glej ga zlomka, veliko žog me je zadelo – zgolj naključno. Po končani
vadbi pa mi je trener rekel, naj naslednji dan prinesem dve sliki, da
me bo registriral za Rokometni klub
Brežice. Tako sem postal aktivni rokometaš za dolgega četrt stoletja, po
srcu pa sem še vedno.
Vsaka rokometna ekipa ima v
polju šest igralcev in le enega vratarja. Vendar je od tega zadnjega
moža obrambe odvisno zelo veliko.
Vloga vratarja je ključna za uspeh
ekipe in trditev, da je dober vratar
polovica moštva, ni iz trte izvita.
Še vedno rad gledam rokometne tekme in kot nekdanji vratar seveda od vseh igralcev najbolj
kritično ocenjujem svoje kolege
po stroki. Dejstvo je, da ob sedanji
neverjetni izenačenosti vrhunske
ekipe brez vrhunskega vratarja ni.
Zadnja leta imajo vrhunski vratarji
bistveno drugačne lastnosti, zrasli
so do okoli dveh metrov in tudi
več, postali hitri in gibčni. Velikost
na golu je dosti bolj praktična, saj
večje telo, opremljeno z daljšimi
okončinami, pokrije večjo površino vrat kot manjše. Z daljšima rokama in nogama se lažje in hitreje
doseže skrajne točke vrat, proti katerim so usmerjeni pravi projektili.
Pa ni bilo vedno tako. Ko sem
se sam vključeval v rokomet, so bili
vratarji še v glavnem gibčni fantje
precej nižje rasti, ki so se povrhu še
metali za žogo – v stilu nogometnih
vratarjev. Takrat je bilo to še možno, danes pa bi bilo takšno početje
povsem nekoristno in smešno. Pa
tudi uveljavljanje višjeraslih vratarjev ni bilo povsem enostavno.
Stereotip, da nerodnost igralcev
narašča z velikostjo, že zdavnaj ne
drži več, bili pa smo prvi res visoki
vratarji predmet posmeha navijačev nasprotnikov, posebno če smo
prejeli gol med nogami. Pa se je to
kmalu spremenilo, saj so tudi navijači spoznali, da so velikani med
vratnicami povprečno uspešnejši

od nižjih. Tako je nastal standard
– rokometni vratar mora biti visok.
Kdaj je šteti, da je nek vratar
dober? Po mojem predvsem takrat,
kadar mu med povprečno tekmo
določenega ranga uspe ubraniti
okoli 15 strelov iz igre, povrhu pa
še kakšno sedemmetrovko, seveda
pa mora takšne dosežke ponavljati iz tekme v tekmo. Ali je to lahko
doseči? Na posamezni tekmi že,
težje pa je ta normativ izpolnjevati
iz tekme v tekmo, torej trajno.
In v čem je ločnica med dobrimi, zelo dobrimi in manj dobri vratarji? Slabih vratarjev v vrhunskem
rokometu danes praktično ni, zelo
dobri vratarji bolj ali manj redno
dosegajo in presegajo gornje normative, manj dobri pa jih izpolnjujejo samo občasno – bolj poredko.
Še bolj kot število obramb pa je za
ekipo pomembno, da vratar stalno
potrjuje zanesljivost v mejah svoje
sposobnosti, saj tako igralci v polju
lahko ustrezno, sicer z večjim naporom, prilagodijo svojo igro v obrambi sposobnostim svojega vratarja.
Normalno ekipa od svojega vratarja
pričakuje vsaj toliko, kolikor meni,
da je zmožen, če pa je njegov učinek na tekmi manjši, se ekipa znajde v resnih težavah. Sledi obvezna
zamenjava vratarja v upanju, da bo
drugemu uspevalo več.
V začetku sedemdesetih je bilo
normalno, da se fantje po zaključku vojaščine zaposlijo in pričnejo

Gola ni bilo, zmaga je ostala doma
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razmišljati o družini. Tudi sam sem
ravnal tako, pa se je zgodilo (po naključju), da se je Rokometni klub
Slovan iz Ljubljane uvrstil v prvo
jugoslovansko ligo, manjkal pa jim
je rezervni vratar. Prišli so me iskat,
sam pa sem jim obljubil enoletno
zvestobo, saj sem si neizmerno želel poskusiti, kako se igra rokomet v
takrat najmočnejši ligi na svetu. No,
iz tega leta je nastalo deset let, pa
tudi uspehi niso izostali, saj je Slovan poleg ostalih uspehov leta 1980
postal državni prvak Jugoslavije in
leta 1981 podprvak Evrope.
Ko sem se že res odločil, da
je moje rokometne kariere nepreklicno konec, pa so me prišli
iskat iz Trsta, da bi se jim za eno
leto pridružil, ker so želeli postati
državni prvaki. Tržaškemu klubu
sem se pridružil kot vikend igralec,
se pravi, da sem se vsak petek popoldne po zaključenem delovnem
tednu odpeljal v Trst, med vikendom odigral tekmo v Trstu ali kje
drugje po vsej Italiji in se v nedeljo
zjutraj vrnil v Ljubljano. Tudi to
leto je bilo zanimivo in kronano z
osvojenim naslovom italijanskega
državnega prvaka.
Če se ozrem nazaj, ugotavljam, da je bilo lepo biti rokometaš.
Spoznal sem veliko zanimivih ljudi
in krajev po takratni Jugoslaviji in
Evropi. Vse pa se je začelo po naključju – kako že?
Vlado Berglez

foto iz arhiva avtorja

Nasta je moja mala oziroma mrzla sestrična. Povezuje naju zgodnja mladost, pravzaprav otroštvo. Na Bizeljsko sem hodila na počitnice, ona pa v Podbočje, pa tudi na Obadovo k Anki. Tam, pri Anki sva se počutili
tako odrasli, ker sva z njo pili kavico in kakšno pokadili. Na Bizeljskem je bil pa sploh odklop, kot bi danes rekli.
Razkošje v glavi, srcu in naravi … Nikoli ne bom pozabila niti Naste niti njenih bratov in srčno dobre tete Stane.
Ko je veliko let kasneje postala gospa Les, sem bila malo začudena. To začudenje pa je kmalu porodilo misel, zakaj je Franc tako vztrajal v zapeljevanju, in ni kaj, da ne bi pomislila na tiste Prešernove verze:
Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima miljonarka, bi bil dobil izvoljeno devico …
Z Nasto se še vedno vidiva nekajkrat na leto in lansko poletje, ko sem šla k njej na kavo, je povedala, da je
dobila šestega vnuka. Veselje, da je kaj!
Že več let sem jo pripravljala, da se predstavijo kot družina in o sebi kaj napišejo za naš časopis Trte, saj
smo se nekajkrat dobili tudi pri njih. In tokrat se je Nasta ojunačila. Hkrati pa je njena vnukinja opisala še svojo
družino oziroma potomce Frenka in Barbare Les.
Uživajte v branju njunih člankov in lep pozdrav,
Vidka Sotler

Moje življenje na kratko
Podpisana Nasta Krainer, poročena Les, sem se rodila v petek, 19. 1. 1951, ure natančno ne vem, v brežiški porodnišnici, Stani Kerin, por. Krainer, in Jožetu
Krainerju kot tretjerojenka. Čez nekaj dni so me odnesli domov na Bizeljsko. Bila je huda zima z veliko snega.
Otroštvo sem preživela v družbi dveh bratov: Jožka
in Staneta. Rojeni smo bili kar hitro eden za drugim,
zato smo se veselo lahko igrali skupaj, bili smo prava
klapa, kar smo še sedaj.
Doma na Bizeljskem smo imeli kmetijo, vinograde,
njive, travnike, seveda tudi konje, krave, kokoške, pujse
in psa. Bilo je pestro. V otroštvu smo dostikrat gostili
bratrance in sestrične, ki jih je bilo kar nekaj po mamini
in očetovi strani. Moja mama je bila izvrstna kuharica,
ki je iz nič znala narediti celo pojedino. Vsi smo se učili
od nje mojstrovin iz loncev, pekačev, ponvic in skled.
Bila je zelo ljubeča, stroga in pa prijazna do vseh, ki so
stopili na naše dvorišče ali v hišo. Poletja smo preživljali ob reki Sotli, kjer smo se kopali cele popoldneve,
ampak da smo lahko šli, smo morali doma marsikaj
postoriti. Tako so nas pripravljali za življenje in seveda za samostojnost in odgovornost. Seveda smo tudi
mi hodili na počitnice k našim sorodnikom na Bled, v
Ljubljano, v Sveti Križ, kjer je bila doma moja mama.
Pri teti Anki in teti Joži sem se vedno dobro imela, ker
pa one niso imele otrok, je bilo pri stricu Pepiju in teti
Vidi še lepše, saj je bila moja dobra družba Vidka. To
pa je bilo zanimivo, ker je bila v hiši gostilna in se je
vedno kaj dogajalo.
No, tako, pa se prestavimo iz brezskrbnega otroštva malo naprej: osnovno šolo sem obiskovala na
Bizeljskem do sedmega razreda. Potem smo se zaradi očetove službe preselili v Ljubljano, ker pa nismo
imeli urejenega bivanja za vso družino, me je mama
vpisala v osmi razred in v internat v Kamnik. Tam sem
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končala osemletko. Nastal je problem, kaj bo to dekle delalo v življenju, pri tej mladosti se še danes ne bi
mogla odločiti. Mama je rekla, da bi šla v ekonomsko
šolo, oče pa, naj grem v gostinsko. Očetova odločitev
je zmagala. Šla sem v gostinsko šolo na Poljansko v
Ljubljani. Štiri mesece v šolo, ostalo je bila praksa v
hotelu Bellevue, v restavraciji Urška in bifeju Jadran,
tako da sem na koncu vse obvladala. Bilo mi je super.
Kuharstvo me je vedno pritegnilo, očitno me je mama
nehote navdušila.
Drugi del mladosti se pregiba v tretjega: služba.
Moja prva služba je bila nekaj mesecev v hotelu Bellevue, potem sem šla v gostilno Katrca v Rožno dolino.
Tam sem se kalila v inovacijah. Veliko sem improvizirala. V kuhinji so me imeli radi, ko pa so me začeli
ponujati njihovemu sinu, sem pobegnila. Po enem letu
službe sem se lahko vpisala v hotelsko šolo, vendar
samo ob delu. Šla sem delat v hotel Ilirija v kuhinjo,

Nasta Les

foto Frenk Les

jeseni pa so me zaradi vpisa v hotelsko šolo prestavili
na delovno mesto receptorja oz. vratarja, da sem lahko
dopoldne hodila v šolo, popoldne pa v službo. Si morete misliti, kako se mi je v šoli dremalo ...
Pa smo še to prestali. Moram povedati, da Bizeljskega nisem pozabila: vsak prosti čas, ki sem ga
imela, smo z bratoma potovali na Bizeljsko. To so
bili časi: katrca nam je lepo služila, brata sta že imela
vozniško dovoljenje, jaz sem si ga pa še morala zaslužiti. Na Bizeljsko so prihajali razni sošolci prijateljev
in seveda tudi sošolke. Družili smo se, hodili plesat v
mladinsko sobo ipd. Prijatelj Sineta Šekoranje je bil

Franc Les, ki je tudi bil večkrat v naši družbi, a se ni
nič kaj dogajalo na čustvenem področju. Potem pa se
je začelo kot strela z jasnega. Ni in ni mi dal miru, zalezoval me je in tako je ratalo: leta 1971 sva se poročila. Franc je tudi hodil v gostinsko šolo v Ljubljano,
bila sva eno samo leto drug za drugim v šoli, a je bil
gospod zelo šteman, ni me šmirglal niti malo, potem
sem mu pa jaz malo vračala. In kam sem prišla potem? Na gostilno, česar sem si najmanj želela, pa še
»Franceljna« po vrhu. Kaj sem pa hotela, prijela sva
se gospodarstva in to na moč. Se nadaljuje …
Nasta Krainer Les

Družina Les
Imam veliko družino, dve mlajši sestrici in dva
mlajša bratca. Ker se šolam v Ljubljani, se vidimo le ob
vikendih, zato takrat poskušamo čas, ki ga preživimo
skupaj, čim bolje izkoristiti. Družimo se, nasmejimo se
drug drugemu, kaj lepega zapojemo in zaplešemo in pa
seveda kaj dobrega skuhamo. Ob nedeljah se radi zberemo na nedeljskem kosilu, saj smo takrat vsi doma.
Večino svojega otroštva sem preživela v gostilni,
zato sem bila navajena na hrup, veliko znanih in neznanih ljudi, ki so prihajali in še prihajajo k nam. Zmeraj
sem se rada igrala v recepciji in imela sem različne želje
»jaz bi bila kuharica«, saj sem vsak dan opazovala delo
v gostilni in s tem tudi živela. Nikoli nisem razmišljala
o tem, kako bi bilo živeti v hiši, kjer so samo ati, mami,
bratci in sestrice. Kako bi bilo, da pridemo vsi domov
iz vrtcev, šol, služb in popoldne preživimo skupaj, kjer
se nihče z nikomer ne pogovarja o službi, kaj je treba še
narediti, telefonski klici, različne rezervacije itd. Vse te
malenkosti so bile meni vsakdanje in me niso motile.

Ker pa sta starša želela več zasebnosti in ker se je naša
družina večala, smo se preselili v hišo.
Čeprav sem se odločila za čisto drugačen poklic, še
zmeraj zelo rada slišim novosti, projekte, ki se razvijajo,
in pohvale gostov. In zmeraj rada povem, da sem del te
družine.
Lesov čopor šteje tri punce in dva fanta.
- Lotti Veronika Les: roj. 14. 6. 1999, obiskujem
srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, 2. letnik.
- Tara Dominika Les: roj. 25. 8. 2003, obiskuje sedmi razred osnovne šole v Brežicah.
- Vita Julia Les: roj. 24. 5. 2005, obiskuje peti razred
osnovne šole v Brežicah.
- Tristan Les: roj. 19. 3. 2013, obiskuje vrtec Mavrica
v Brežicah.
- Jonatan Les: roj. 18. 8. 2015, še v domači oskrbi
(pri mamici Barbari).
Lotti Veronika Les

Lesov čopor, kot je zapisano v članku

foto Frenk Les
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USTVARJALNI KOTIČEK

Pikapolonice
prinašajo srečo.

V prvih pomladnih dneh lahko koga razveselimo z drobno pozornostjo, s pikapolonico, ki prinaša srečo. Pikapolonice bomo
izdelali iz manjših kamenčkov, za
podlago pa bomo potrebovali nekoliko večje ploščate kamne. Če
nas kak izlet zanese na obalo, jih
bomo tam brez težav nabrali.
Manjši kamenček pobarvamo z
rdečo tempero. Na posušeno barvo s flomastrom narišemo črne
pike, črto in glavo. Da se bodo pikapolonice lepo svetile, jih polakiramo s prozornim lakom za nohte. Pikapolonice z univerzalnim
lepilom nalepimo na večje kamne
in s flomastrom narišemo še noge
na vsako stran. Simpatično darilce
je končano. Veselo in ustvarjalno
pomlad vam želim!
Daša Kerin Repinc

Potrebni material za delo:
j t empera barvice in čopič
j v odoodporen črn flomatser
ju
 niverzalno lepilo
j r azlični kamni
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OTROŠKI KOTIČEK

Risbice izpod kozolca

Velikonočni zajček

Jablana z Broda

Zala Kerin, 6 let

Maks Kerin, 4 leta

Bilkova diorama
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Kalina Wedam, 9 let

6. 6. 2015,
najin sanjski dan …
S Florijanom sva se spoznala
čisto po naključju, ko sva sedela
vsak za svojo mizo in pila jutranjo
kavo v lokalu. Kdaj natančno je to
bilo, naj ostane najina skrivnost.
Kaj kmalu sva ugotovila, da bi
lahko sedela skupaj ure in ure in
nama ne bi zmanjkalo besed. Florijan je z mano delil svoje potapljaške
izkušnje in dogodivščine in mi opisoval prečudovit podvodni svet, ki
ga do takrat nisem poznala.
Pri učenju oziroma opravljanju
potapljaških izpitov je potreboval
znanje iz področja zdravstva in tukaj
sem mu lahko pomagala jaz. Tako
sva se začela učiti in deliti znanje in
izkušnje, kasneje pa sem na njegovo
pobudo začela izvajati predavanja
prve pomoči za potapljače.
Florijan je uspešno opravil vse
izpite in si pridobil naziv inštruktor
potapljanja. Ob njegovem uspehu je
v meni vsak dan bolj rastla želja, da
premagam strah pred neznanim in
se podam z njim v morske globine.
V spomin so se mi vtisnile njegove
žareče oči, ko sem prvič z opremo
stopila v vodo in mu pokazala, da
sem dobro in da želim pod vodo.
Bil je zelo vztrajen in potrpežljiv inštruktor.
Skupaj sva pričela odhajati na
morje in stkala trdno prijateljstvo.
Vedno več je bilo vikendov na
morju, vedno več potopov in vedno
bolj sva ugotavljala, da imava skupno ljubezen - ljubezen do morja. V
globinah morja sva našla srečo, mir
in ljubezen drug do drugega.
Florijan se je večkrat nagajivo
nasmehnil in mi dejal, da če se bo
kdaj poročil, bo to zagotovo naredil
pod vodo.
Ko sva ugotovila, da sta se najini,
do sedaj različni, poti tako prepletli,
da si želiva življenje nadaljevati po eni

skupni, sva se decembra 2014 v Egiptu ob Rdečem morju zaročila, pol leta
kasneje pa - pod vodo - poročila.
Poročni dan sva si zamislila drugače od običajnih porok. Izbrala sva
čudovito lokacijo v Piranu, kjer sva
lahko pod vodo postala mož in žena.
V veliko veselje nama je bilo, da sva
lahko najinim najbližjim omogočila
ogled podvodne poroke iz neposredne bližine, da je bilo tako, kot bi
bili z opremo ob nama. Za naju je bil
to prekrasen dan, ki nama bo vedno
ostal v prelepem spominu in bi ga z
veseljem še ponovila.

Svatje na obali
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Danes ne odhajava na morje kot
prijatelja, temveč kot mož in žena, ki
sta našla skupno srečo v malih stvareh. Včasih je za najino srečo dovolj
samo jata ribic, ki priplava mimo
naju, in to, da sva skupaj in uživava
v lepotah morja.
Ob napisanem pa bi se želela
zahvaliti še svojemu možu za vso
potrpežljivost in podporo pri nabiranju mojih začetnih potapljaških
izkušenj in predvsem, ker me je popeljal v prečudovit svet tam spodaj
in v lepo življenje tu zgoraj.
Andreja Kerin (nevesta)

foto Bojan Majcen

Franci Kerin 70 let
Četrtega oktobra leta 2015 je
Franci Kerin, praznoval svoj 70
rojstni dan. Obeležitev tega visokega jubileja je proslavil tudi v
družbi sestričen, bratrancev, sorodnikov in prijateljev, na družbo
katerih ga vežejo lepi spomini.
Zbrali smo se v soboto, 10. oktobra na Poljanah, v osrčju Krakovskega gozda. Sorodstvo iz vrst
Kerinov in Stritarjev smo prispeli
skupaj, izpred gostilne Gadova
peč, kjer smo podpisali čestitko
slavljencu. Franci je goste sprejemal v jedilnici Duhovnega doma,
predsednik društva Andrej Kerin
mu je ob jubileju prebral čestitko v
obliki pesmi, ki je zaokrožala slavl-

Družina slavljenca Fracija Kerina

jenčeve vrline. Anica se je v kuhinji
ponovno izkazala in pripravila celo
pojedino, ob pomoči nekaj kuharic, med njimi tudi Sabine Banič.
Prav posebno presenečenje za
Francija pa je bilo, ko so mu Ana,
Katarina in Florijan zapeli pesem,
ki so jo spisali ob očetovem jubileju. K veselemu vzdušju, ki ga ni
moglo pokvariti niti deževno vreme, je dodatno prispevala Vokalno
instrumentalna skupina. Mnogi so
se tudi zavrteli ob njenih ubranih
zvokih. Na dogodku ni manjkala niti skupinska fotografija, tako
slavljenčeve družine, kot tudi vseh
zbranih.
Andrej Kerin ml.

foto A Kerin ml.

Skupinska fotografija foto Miha Kerin
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Predsednik Franciju bere čestitko
foto Miha Kerin

Vokalno instrumentalna skupina
foto Miha Kerin

KRIŽANKA

Vratarji
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In memoriam
Alojzij Janez Kerin

Naš ljubi mož, oče, dedek in pradedek Alojzij Janez Kerin
Kerin Alojzij Janez, po domače Lojze iz Zagabrine,
se je rodil 17. maja 1932 v Slinovcah očetu Martinu in
mami Amaliji. Poleg njega so se rodili še brat Martin in
sestri Veronika ter Jožica. Kot otrok je bil vedno igriv
in razposajen. Osnovno šolo je obiskoval v Kostanjevici
na Krki, nato pa so ga starši za nekaj let poslali v uk h
krojaškemu mojstru Šanteljnu v Kostanjevico na Krki.
Izobraževanje za krojača je nadaljeval v Mariboru, kjer
je tudi uspešno opravil mojstrski izpit. Kot mladostnik
si je od privarčevanih prihrankov prvi v vasi kupil kolo
in radio. Vojaški rok je služil leta 1953 in 1954 v Skopju.
Po vrnitvi domov je spoznal svojo ženo Ivanko, s katero
sta se za nekaj časa preselila na Jesenice, kjer je Alojzij
leto in pol delal v železarni. Po vrnitvi domov sta se z
Ivanko leta 1957 poročila in po mnogih letih skupnega
življenja v letu 2007 praznovala zlato poroko.
Prav tako sta se preselila v Novo mesto, kjer se je
Alojzij zaposlil v krojaškem podjetju Obrtnik, kasneje
pa v podjetju Krim. Tam je bil povišan v vodjo proizvodnje, vendar se je moral leta 1976 zaradi bolezni invalidsko upokojiti. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, leta 1959 Dušan, štiri leta kasneje pa še Zoran. Kot
družina so najprej stanovali na Glavnem trgu, leta 1968
pa so se preselili v kupljeno stanovanje v naselje Nad
mlini. Alojzij se je vedno rad vračal domov k staršem
na Slinovce, kjer je nato z družino leta 1978 postavil
zidanico in vinograd. Temu se je, dokler mu je zdravje
dopuščalo, tudi sam posvečal. Že kot mlad fantič je bil
tesno povezan z reko Krko, kjer je še posebej rad lovil
ribe in občudoval njeno lepoto. V to je prepričal tudi
sina Zorana, s katerim sta nato leta 1995 poleg zidanice
v Slinovcah zgradila novo stanovanjsko hišo. Prišli so
prvi vnuki, ki so s svojo mladostniško razposajenostjo

lepšali dneve Alojziju in ženi Ivanki. Ko pa so nekoliko
odrasli, so se radi vračali po modre nasvete ateta, kot so
ga klicali, in se z njim nemalokrat zapletli v dolge pogovore o življenju, njegovi mladosti ter politiki, o kateri je
rad razpravljal.
Alojzij je dočakal tudi svojega prvega pravnučka, ki
je v njem po dolgem času zopet prebudil otroškost ter
igrivost.
Na žalost se je njegova življenjska pot 14. 2. 2016
končala in v srcih najbližjih pustila bolečino.
Dragi naš ata, naučil si nas, da je treba biti v življenju
odločen in pogumen, se znati boriti za svoj prav, saj lahko le tako iz malih sanj preidemo na velike, za kar smo
ti hvaležni.

Alojzij Janez Kerin z ženo Ivanko ter sinovoma Zoranom in
Dušanom na dan zlate poroke.

Alojzij z ženo ter vnuki

Ko se moraš posloviti, te objame neznosna bolečina.
A ko pustiš, da te preplavijo vsi lepi,
skupaj preživeti trenutki, se zaveš,
da si vendar za vedno povezan le drugače ...
Tvoji najdražji

Alojzij z ženo ter pravnukom Jernejem
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ZADNJE NOVICE

Miha Butara - Aleks (1922 - 2016)
Zadnjo nedeljo v marcu je umrl moj stric Miha Butara,
svak moje mame Olge. Od otroštva naprej se ga spomnim
kot človeka gromkega glasu, odločnega pogleda, trdnih
načel in zavzetega zagovornika partizanske vojske. Bil je
partizan Aleks, borec 14. divizije, v kateri je zaradi svoje
karizmatičnosti postal politkomisar Šercerjeve brigade in
v nadaljevanju svoje mirnodobne vojaške kariere napredoval v čin generalmajorja JLA in na položaj poveljnika
ljubljanskega območja, kasneje pa je opravljal še funkcijo
republiškega sekretarja za ljudsko obrambo, torej predhodnika današnjih obrambnih ministrov. A naj se vrnem
nazaj v čas, ko sem bil pogosto v družbi strica Mihata, to
je bilo kmalu po Mihatovi zgodnji upokojitvi leta 1969, ko
je naenkrat imel zase več časa in sta z mojim očetom pogosto ob večerih igrala šah pri nas doma ali pa pri Butarovih na Kodeljevem. Stric Miha me je vedno ogovoril z
“mladenič” (dekleta je nagovoril z mladenka ali deklič), pri
tem pa me je običajno pogledal v oči tako globoko, da sem
se bal, da skoznje vidi vse moje najbolj skrite misli. Med

Rodil se je
Benjamin
pozicija spletnega
naslovaFilip Krek
14. marca ob 16.00
je zagledal luč sveta nov
član Kerinov in Stritarjev, potem ko se je kakih37 mm
pet tednov pred napovedanim rokom odločil,
da gre2r v beli svet ob teži
2440 g in višini 49 cm.
Veselje mamice Sonje
in očkar Roka je bilo veliko
na. prvi
sta bila
w win w
k r kdan
a .pomladi
si
oba že doma.
Babi Alenčica in dedi Andrej Kerin
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temi družinskimi obiski sem kolebal, ali bi vlekel na ušesa
pogovor mame s teto Nino ali bi bil molčeča publika ob
dveh zagretih šahistih, ki sta ob vsej verbalni tišini ropotala
s figurami, kot da se odvija huda bitka. Včasih je igro spremljala glasna debata, v kateri je bil seveda najglasnejši stric
Miha. Rad je pripovedoval zgodbe iz vojne in bil je prava
enciklopedija oseb, krajev in dogodkov.
Kasneje smo se večkrat videvali na Bočju, kjer je stric
Miha iz nič ustvaril enega najlepših vinogradov daleč naokoli ter prideloval vrhunski cviček. Kot otrok sem občudoval tudi Butarov nasad hrušk na vrtu na Kodeljevem. Vse to
priča o Mihatovi neizmerni energiji in volji do dela, pa naj
je šlo za vojaško poveljevanje ali pa delo z lopato in motiko.
Čeprav je bil navzven odločen mož z voditeljsko karizmo, pa je bil Miha Butara v resnici človek mehkega srca,
ki se je razdajal za svoje bližnje, sorodnike, prijatelje in sodelavce. Pokopan je bil na ljubljanskih Žalah z vojaškimi
častmi, kot si general njegovega formata zasluži.
Marko Banič

Najava piknika
Drage članice in člani ter prijatelji Društva Kerini in
Stritarji!
Čeprav se je šele dobro začela pomlad, smo nekateri
z mislimi že na koncu poletja, ko bomo spet priredili naš
tradicionalni piknik. Letošnji bo ponovno v Velikih Malencah, ki smo jih kar nekako posvojili, saj se tam očitno
počutimo zelo dobro, lahko bi rekli, da že kar domače.
Prijazna zelena Krka s pristanom za čolne, velik travnik
z nekaj sence za počitek ter mrežo za odbojko in goli za
nogomet, kozolec s svojo streho nad mizami z domačimi
dobrotami, kaj si sploh lahko še zaželimo za prijetno druženje v široko razvejanem družinskem krogu? Ja, seveda,
lepo vreme. Tega ta hip še ne morem obljubiti, smo ga pa
naročili. V vsakem primeru pa se bomo imeli dobro zaradi
nas samih, ko se po dolgem času spet srečamo in si povemo o stvareh, ki se nam dogajajo in nam delajo življenje
bodisi lepše ali grenkejše, predvsem pa zanimivo.
Pred piknikom bomo kot običajno pripravili tudi kulturni oziroma turistični program, a o podrobnostih bomo
za zdaj še skrivnostni. O vsem boste pravočasno obveščeni.
Vidimo se torej na prvi septembrski vikend! Ne pozabite na žogo, frizbi in ostale pikniške potrebščine.
Marko Banič

Spletni naslov
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