številka 96 • december 2019

VESELI DECEMBER 2019
Ko sem se lotil pričujočega pisanja, je bil črni petek – simbol vse bolj naraščajočega
potrošništva, ki je bruhnil tudi v podalpsko deželo in samostojno državo Slovenijo, članico Evropske unije. Petek je bil črn seveda tudi v Ljubljani in v nakupovalnih središčih
v skoraj vseh porah naše domovine, saj na parkiriščih po končanem delu ni bilo mogoče
najti prostora niti za najmanjši avtomobil, kot npr. za električnega, ki si ga lahko po novem, podobno kot Bicikelj v Ljubljani, izposodi vsak, ki pride na vrsto. Na trošenje vabijo
v Delu celostranski plakati, na drage izlete s popusti, enkratne nakupe prevoznih sredstev, daril … Skratka, velika večina se je odločila za nakupe in s tem na priprave na veseli december ter tri dobre može, ki jih boste srečali v križanki, po zaslugi Vlada Bergleza.
Po drugi strani je mednarodno združenje žensk Sila na dobrodelnem bazarju 1.
decembra spet ponudilo različne dobrote. Sodelovalo je 39 veleposlaništev, konzulatov
in predstavništev, ki so izkupiček tokrat namenila za otroke s celiakijo in diabetesom.
15. Božičkov tek in pohod v Tivoliju 13. decembra bo namenjen bolnišničnim klovnom
rdečim noskom, ki nenehno delujejo na pediatričnih klinikah v Ljubljani in Mariboru.
Pri Anini zvezdici pa za obdarovanje zbirajo hrano. Našteto so seveda le drobci dobrih
del, ki lahko s svojo dejavnostjo delno zasenčijo zveličavno potrošništvo. Na srečo je tu
še več dobrodelnih ustanov in društev, ki v decembru obdarijo malčke svojih članov.
V torek, 3. decembra, smo dočakali trenutek, ko je na pročelju ljubljanske univerze
zasvetila številka 0 na števcu, ki je štel dneve do trenutka, ko je minilo natanko 100 let
od njene ustanovitve leta 1919. Takrat je Fran Ramovš na današnjem sedežu univerze predaval o historični gramatiki slovenskega jezika, univerza pa je združevala filozofsko, medicinsko, pravniško, tehniško in teološko fakulteto. Predavanje je bilo mejnik
za uporabo slovenskega jezika v tej instituciji, saj je prej prevladovala nemščina.
Očetje in matere moje generacije so tako lahko že študirali v slovenščini, dedje in
pradedje pa so lahko študirali le npr. na Dunaju.
Kljub grozotam obeh svetovnih vojn pa naša suverena država v OZN letos ni
zbrala poguma za podporo resolucije proti poveličevanju nacizma.
Kerini in Stritarji smo društvo, ki nas združuje genealoško deblo, večje z vsakim
novim rojstvom naših potomcev, seveda pa neizbežno umirajo naši predniki in sodobniki, kajti dneva ne pove nobena prat‘ka! Vsekakor nismo trhle bilke in upamo, da
bodo naši zanamci z žarom še naprej čutili pripadnost društvu in se morda posvečali
tudi nadaljnjemu proučevanju naših korenin, kot je zgledno delal naš prof. dr. Janez
Banič, ki mu zdaj bolezen preprečuje nadaljnje delo.
Želim prijetno branje Trt, vesele praznike, veliko sreče in zdravja ter uspehov
v letu 2020!
Andrej Kerin
predsednik društva
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Vabljiva darila k potrošnji na vsakem koraku
Foto Ak

Obisk HE Brežice

Ob obali akumulacijskega jezera so urejene poti in dostopi, namenjeni sprehajalcem, rekreativcem in ribičem. Obrežna zarast
se bo razvila v naslednjih letih. 							
Foto Jelka Hudoklin

Na letošnji kerinjadi smo si na začetku ogledali
akumulacijski bazen hidroelektrarne (HE) Brežice. V
imenu organizatorjev me je bratranec Jože Kovačič
prosil, da pripravim predstavitev pred kratkim izvedenih ureditev ob tem bazenu. V našem podjetju smo
namreč pripravljali državni prostorski načrt (DPN) za
ureditve v zvezi z izgradnjo HE Brežice, sodelovali pa
smo tudi pri pripravi projektne dokumentacije za krajinske ureditve na desnem bregu akumulacijskega jezera. Tako sam DPN kot tudi projektiranje je vodila
naša kolegica krajinska arhitektka, mag. Jelka Hudoklin, zato se mi je zdelo najbolje, da kar njo prosim
tudi za predstavitev tega impresivnega projekta.
Nekaj deset se nas je tako zbralo pri opazovalnici
na desnem bregu bazena, torej okoli 318 ha velikega
jezera, približno 1,5 km gorvodno od pregrade. V dobri uri in pol smo izvedeli precej zanimivosti tako iz
časa nastajanja prostorske dokumentacije in projekta
kot tudi o problemih pri izvajanju in vzdrževanju te
res obsežne ureditve.
Hidroelektrarna Brežice je s pregrado in akumulacijskim bazenom vsekakor močno spremenila reko
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Savo in njene hidrološke značilnosti, prostorska razmerja, krajinske značilnosti ter rabo obvodnega prostora in ekosistemske vrednosti reke. Tako je spremenila tudi podobo Krško-Brežiškega polja, obenem pa
je ustvarila novo prepoznavnost Brežic in Krškega.
Ideja o energetski izrabi Save je že stara in HE Brežice je bila načrtovana kot predzadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi; HE Mokrice je trenutno še
v fazi načrtovanja. S sprejetjem državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice v letu
2012, v okviru katerega so načrtovani energetska izraba Save in spremljajoče ter različne druge prostorske ureditve, predvsem pa številni ukrepi za varstvo
pred poplavami, varstvo narave in prostočasne dejavnosti, so bili določeni pogoji za skladno urejanje številnih in zelo različnih zahtev.
Glede na kompleksnost ureditev so bile za pripravo
DPN, katerega izhodišče je bila zelo zahtevna projektna dokumentacija, predhodno in sočasno izdelane
številne, zelo raznovrstne študije, ki so se nanašale
predvsem na energetske potenciale, podtalnico, poplavno nevarnost, živalski in rastlinski svet, kulturno

dediščino, kmetijsko-pridelovalni potencial tega območja in še mnoge druge.
Med izdelavo DPN, ki je potekala ob tesnem sodelovanju s projektanti vseh ureditev in izdelovalci
poročila o vplivih na okolje, so bila izvedena tudi obsežna in dolgotrajna usklajevanja predvsem z resorji
za varstvo narave, upravljanje voda in kmetijstvo ter
s predstavniki občin Brežice in Krško, pa tudi s prebivalci okoliških naselij.
Po sprejetju DPN smo v našem podjetju pripravili
tudi projektno dokumentacijo za krajinsko-arhitekturne ureditve na desnem bregu, predvsem za nadomestne habitate različnih živalskih in rastlinskih
vrst, za rekreacijske ureditve in zasaditve. Pri tem
smo aktivno sodelovali s projektanti različnih strok, z
eksperti za posamezne živalske vrste in s pristojno
službo za varstvo narave, posebna pozornost pa je
bila namenjena dinamiki izvajanja in vzdrževanju.
Poslušalcev predstavitve se je najbolj dotaknila
zgodba o premestitvi habitata kukavičevk (travniških
orhidej), ki so rastle na območju današnjega jezera.
Cele preproge tal, v katerih so bili podzemni deli kukavičevk, so pred začetkom gradnje prenesli na nove
lokacije; premestitev je bila izvedena delno uspešno,
zdaj pa se vzdrževalci tudi na teh površinah borijo z
invazivnimi zelmi, da ne bi prerasle novih rastišč.
Kot zelo uspešne so se izkazale tudi rekreacijske
ureditve oziroma dostopi do vode ter pot po vrhu nasipa; ta ponuja možnosti za dolge sprehode in impresivne poglede na obsežno jezero, na katerem je vse več
ptic, za katere so bili zgrajeni otoki in nameščeni gnez-

dilni splavi ter urejene plitvine in gnezdilne stene. Ob
tem se kaže, da so zasaditve dreves in grmovnic še precej neopazne. Načrtovalci in vzdrževalci ureditev upamo, da bo nova zasaditev s pomočjo naravnih procesov zaraščanja čim prej uspešno prekrila brežine in
območja ob vodnih ureditvah ter primerno obogatila
krajinsko sliko in biotsko raznovrstnost območja.
Na koncu ogleda smo ugotovili, da je akumulacijsko jezero, ki ga nekateri imenujejo kar Brežiško
morje in je po velikosti le za hektar manjše od Bohinjskega jezera, resnično impresivna ureditev, ki je
mnogim prebivalcem širokega območja spremenilo
življenje. Upamo, da smo kot sodelavci zelo številčne
delovne skupine lahko prispevali k temu, da so to
spremembe na bolje.
Suzana Simič

Prikaz sprememb strug Krke in Save skozi čas.
Foto Božo Sotler

Udeleženci smo z zanimanjem prisluhnili razlagi o nastanku
ureditev ob HE Brežice. 		
Foto Božo Sotler

Ob izgradnji hidroelektrarne je bilo treba urediti tudi nadomestno
rastišče kukavičevk (travniških orhidej). Foto Jelka Hudoklin
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»Vojaški prstan«
in vojak brez knjižice
»Dali se kajaš, vojniće,« me je prešinil oster, neizprosen pogled majorja R. Onemel sem, zavedajoč se
prekrška, ki sem ga storil, se hitro zbral in skesano odgovoril: »Kajam se, druže majore.« V naslednjem trenutku sem mu na hitro nasul nekaj argumentov za svoj
pobeg v Ljubljano – ostareli oče, bolezen mojega najljubšega strica, kar pa vseh treh oficirjev-zasliševalcev
ni posebno prepričalo. Še bolj so vrtali s pogledi vame,
češ vojniče, dobro lažeš. »Pa zaista se kajam,« sem jih
ponovno poizkušal prepričati. Ni pomagalo. Seveda
sem o prstanu, ki sem ga prinesel Ireni, molčal kot grob.
Vojaščina me ni nikoli posebno zanimala. Že v gimnaziji sem pri profesorju predvojaške vzgoje Senici
razvijal neposlušnost, ko sem pri pozivu, da naj stojim
mirno, enkrat udaril z rokami ob telo, pri čemer me je
profesor mirno vprašal, ali si upam to ponoviti še enkrat. Pa sem ponovno udaril z rokama ob telo, seveda
ob salvi smeha mojih sošolcev. Tako sem si ob semestru prislužil grajo iz predvojaške vzgoje. Presodite,
ali sem bil že tedaj upornik z razlogom ali brez njega.
Odrešilo me je šele prvo mesto na tekmovalnem streljanju z legendarno puško M-48 ter odlično in hitro
razstavljanje in sestavljanje omenjene puške. Končna
ocena v spričevalu: prav dobro (4).
Odhod na služenje vojaškega roka v Novi Sad se je
začel s poslovilnim kosilom z Ireno in prijatelji v vročem
julijskem opoldnevu 1975, na Taboru v Ljubljani. Prijetno druženje smo zaključili še s slaščico, kremno rezino,
poznano kot kremšnito. Zvita salmonela, skrita v slaščici, je svoje rovarjenje pričela že na poti iz Beograda v
Novi Sad. Tako sem v kasarno prispel s slabostjo, kolikami in aleksandrijo in seveda potožil dežurnemu zdravniku – vojaku dr. J. S. (kasnejšemu kolegu v ZD Domžale) o nastali situaciji. »Ej, gušter (op. vojak novinec), strah
te je, kako boš preživel v kasarni naslednje štiri mesece.«
Ampak salmonela me je položila v izolacijski oddelek
stacionarja in kasneje v petrovaradinsko bolnišnico. Bolečine, diareja, izčrpanost, osama, dolgčas, dolgčas – za
40 dni. Irena, kje si? Shujšal sem na 69 kg. In se dokaj
oslabel vrnil preko donavskega mostu nazaj v »Miletićevo« kasarno. (Irena je medtem prebolevala enako obolenje v Ljubljani – z blažjimi simptomi). V dobrem mesecu
in pol sem prišel k sebi in na dveh tekmovanjih (tek in
premagovanje ovir) dosegel med svojimi sovojaki, zdravniki, zobozdravniki in farmacevti odmeven rezultat.
Vse bolj pa me je ob prostem izhodu vleklo v Novi
Sad. Sukal sem se in se pogosto ustavljal pred izložbo
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podružnice Zlatarne Celje, v kateri so se bleščali prelepi zlatarski izdelki, prstani, verižice, zapestnice ipd.
Dvakrat me je na istem mestu ustavila vojaška policija, ki pa ni občudovala zlatnine v izložbi, ampak moje
civilne čevlje, narejene v privatni čevljarski delavnici
v Ljubljani, češ »kakve su ti ove cipele, a gdje su ti
vojničke cipele.« Izkazalo se je namreč, da v kasarni
niso imeli čevljev številka 48, zato sem moral obdržati kar svoje civilne in se pri tem imenitno zabaval. V
štirih mesecih sem te lepe čevlje skoraj uničil.
K Ireni me je neizmerno vleklo. Tako sem lepega
dne, malo pred prekomando, pogumno stopil v zlatarno, se odločil in kupil prstan iz belega zlata z modrim
safirjem. (Denar sem prihranil v nekajmesečnem stažiranju v Ljubljani, pa tudi oče je bil še radodaren.) Porodilo se je vprašanje, kako ta prstan čim prej prinesti
Ireni v Ljubljano. V Novem Sadu so nam obljubili, da
bomo za 29. november lahko skočili domov. Sledila je
prekomanda v Sarajevo, v slovito kasarno »Maršala
Tita«. Od obljube iz Novega Sada seveda ni bilo nič.
Tako naj bi dva dni postopali po kasarni, izgubljali čas,
brez možnosti izhoda v samo mesto – bil je namreč 29.
november. Intenzivno sem iskal primeren čas izhoda iz
kasarne in prekladal v žepu lično škatlico s prstanom
za Ireno. Vojaški tovariš Goran, absolvent stomatologije, mi je izdatno pomagal, da sva izkoristila nepazljivost
stražarja, in tako mi je uspelo smukniti iz kasarne do
avtobusne postaje, a žal brez vojaške knjižice, ki je ostala ob mojem prihodu v sarajevski kasarni. Voznik SAP-ovega avtobusa na relaciji Sarajevo–Ljubljana je po
moji obrazložitvi takoj doumel nastalo situacijo in me
skril na tla avtobusa, tako da me mimohodeča vojaška
policija ni izsledila. Vožnja z avtobusom je trajala vso
noč, zjutraj pa sem varno prispel v Ljubljano, oddal prstan Ireni, rekoč, da je to izraz moje velike naklonjenosti do nje, kajti ve se »daleč od oka, daleč od srca«.
Skočil sem še do očeta in krušne mame v Ribnico,
kjer pa sta me sredi dobrega kosila že zmotila dva
miličnika in mi odredila takojšnjo vrnitev v Sarajevo.
Kaj se je vendar zgodilo, da so me tako hitro odkrili,
sem pomislil. Kasneje sem izvedel, da sem bil klican,
ker pa sem svojo vojaško knjižico že deponiral ob
svojem prihodu v kasarno in se na prozivki nisem
oglasil, so hitro odkrili, da me ni, zato ves ta cirkus.
Po vrnitvi v Sarajevo sta sledila raport in kesanje,
kot sem omenil že na začetku tega sestavka, »ampak
oče je resda star in bolan«, sem še zmedeno izdavil. Ni

Vojak Darko po okrevanju v Petrovaradinu
Foto I. Iskra, sept. 1975

Irena na Trebeviću nad Sarajevom

pomagalo nič, sledila je kazen, sedem dni zapora na
Alipašinem mostu. V zaporu se nas je znašlo šest ali
sedem vojakov, vsak s kakšnim majhnim ali večjim
prekrškom. Takoj sem se ponudil, da bom kurjač gašperčka »Plamen«. Ostali so to vzeli na znanje. Prostor
je ohranil toploto do dveh ponoči, nakar se je hitro
ohladil (zunaj je namreč že rahlo naletaval sneg). Naslednji dan sem dobil kazensko nalogo. Ker se je bližal
22. december, dan JLA, me je dežurni zastavnik poslal
v sobo, polno nametanih panojev in črno-belih slik, ki
so predstavljale različne rodove partizanske vojske in
kasnejše JLA. »Ej, bačo, ajde, pripremi izložbu povodom 22. decembra o našoj partizanskoj vojsci.« Pričel
sem z delom in počasi kronološko sestavljal slike ter jih
postavljal na panoje. Nekje sem odkril klopčič niti rdeče-belo-modre barve in lepo barvno fotografijo Tita v
maršalski uniformi. Barvne nitke sem prilepil na Tita
in jih kot žarke potegnil k posameznim rodovom vojske, začenši z onim ob ustanovitvi 1. proletarske brigade v Rudu (BiH) 22. decembra 1941, do onih v barvah
z moderno aviacijo, tankovskimi enotami in raketnimi
ešaloni. Postavitev je uspela, saj je zastavnik kar poplesaval kot otrok in hvalil mojo stvaritev. Zaradi tega sem
se dan prej vrnil v matično kasarno.
V moderni zobni ordinaciji sem nato delal sedem
mesecev pod vodstvom kapetana M. Bil je zelo dober
človek, saj me je s področja zobozdravstva kot zobozdravnika začetnika naučil mnogo praktičnih veščin.
Zobozdravstvene storitve sem opravljal za družine
vojaškega osebja in za navadne vojake. Ostaja pa mi v

spominu vojak s Kopaonika (Srbija), ki me je zaprosil
za celostno popravilo zob, saj po povratku v civilno
življenje ne bi imel možnosti popravila, ker je bila
njegova vas tako oddaljena od mesta. Seveda sem mu
ustregel in mu vstavil v zobe najboljši beli material za
zalivke, ki ga je JLA tedaj imela (enakega kot stomatološka klinika v Ljubljani). Smo se pa potem vsi trije
(tudi moj asistent. vojak Goran, danes zobozdravnik
v Litiji) mastili na Baščaršiji pri Ferhatoviću, s čevapčiči, lepinjami in burekom.
Ob zaključku vojaškega roka sem sicer prejel tri
čine za izuzetno zalaganje, ne pa nagradnog odsustva, ki sem se ga nadejal – pobeg v Ljubljano je imel
seveda dolgoročne posledice. Kapetan M. me je sam
osebno peljal na vlak, se rokoval z menoj in mi zaželel
vse najboljše v prihodnje, rekoč »pa vidi se, da si Slovenac«. Mislim, da je to izrekel, ker sem mu večkrat
prostovoljno pomagal v popoldanskih urah, ko so bili
naročeni v zobno ambulanto kadeti, katerih šola je
delovala v sklopu kasarne. Kakšno zadoščenje!
Ko sem se vrnil v Ljubljano k Ireni in jo povprašal.
kako je zadovoljna s prstanom, je bila vesela, mislim pa,
da še bolj, ko sem ji leto dni kasneje nadel »ta zaresni«
poročni prstan in kar preskočil zaročnega. Morda pa ji
je »vojaški« prstan predstavljal zaročnega? Morda?
P. S. Irena še hrani prstan, zaradi katerega sem moral na hladno za teden dni, samo modri safir je neznano kdaj izpadel iz ležišča. Zob časa? Ne vem. Vojaško
knjižico pa še včasih z nasmeškom prelistam ...
Darko Iskra
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Foto D. Iskra, apr. 1976

Ujeta v Ekvadorju
Oktobra letos sva se z ženo Uršo odpravila na potepanje v Ekvador. Nameravala sva sproščeno prekrižariti to hribovito in slikovito deželo. Šla sva v lastni
režiji, tako da sva kupila le letalski karti in si rezervirala prenočišče za prvi dve noči. Potem pa naj bi tri tedne sproti prilagajala potovanje trenutnim navdihom.
Začelo se je po načrtu: prvi dan ogled glavnega
mesta Quita, prihajanje k sebi po dolgem in napornem poletu ter prilagajanje veliki časovni razliki.
Drugi dan sva brez zapletov odletela z notranjim letom na jug države, v mesto Cuenca. Prav zanimivo si
ga je bilo ogledati in se naslednji dan odpeljati še do
slikovitih jezer narodnega parka Cajas. Tam naju je
še najbolj mučila nadmorska višina. Na 4000 metrih
brez predhodne aklimatizacije se pač ne da biti zelo
aktiven.
Četrti dan sva preizkusila, kako deluje prevoz z
javnimi avtobusi. Odlično! Udobno sva se vozila dobre štiri ure proti severu po slikoviti pokrajini do najinega naslednjega potepuškega cilja, kraja Alausi.
Tja sva prispela že okoli poldneva in upala, da bova
še tisto popoldne lahko preizkusila tamkajšnjo glavno atrakcijo, turistično železnico Nariz del Diablo.
To je najstrmejši odsek nekoč pomembne proge od
obale Pacifika do glavnega mesta, ki prav tu na razdalji komaj 12 km naredi 500 metrov vzpona. Večina
proge je danes neuporabne, ta del pa vzdržujejo kot
turistično atrakcijo.
Popoldne žal ni bilo več vožnje, ampak ker sva v
Alausiju tako ali tako nameravala prespati, sva jo
prestavila na naslednje jutro. Nisva pa še vedela, da je
bil to zadnji dan najine »prostosti«. Kot sva kasneje
ugotovila, je bilo s tem zaključeno najino spoznavanje Ekvadorja v širino, saj sva naslednjih trinajst dni
spoznavala deželo v globino.
13 dni ujetništva v Alausiju
Naslednji dan je bil prvi oktober, ko je predsednik
države več kot podvojil ceno dizelskega goriva. Do
tedaj je bil en liter okoli 25 naših centov, torej za naše
razmere izredno poceni. Država pa ima ekonomske
težave in tuji posojilodajalci so zahtevali, da v zameno za kredite odpravi anomalije. Zato so tisti dan
ceno dizla več kot podvojili.
Že zjutraj, preden sva šla na turistični vlak, sva
izvedela, da so prevozniki zaradi cen goriva proglasili stavko in avtobusi ne bodo vozili. Taksi do nasle-
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dnjega mesta naj bi stal 40 dolarjev, tako da sva se
pač sprijaznila s podražitvijo potepanja.
Ko sva se po slabih treh urah vrnila z vožnje z
vlakom, sva izvedela, da tudi taksi odpade – medtem
so na vse glavne ceste postavili barikade in popolnoma ohromili ves promet. Ostala sva ujeta v Alausiju!
S prenočiščem ni bil problem, saj je imela tetka, ki
je upravljala najin mali hotel, dovolj prostora. Pravzaprav naju je bila lahko vesela, saj sva bila v naslednjih
dneh brez novih turistov edini vir dohodka. Prav
tako ni bila problem hrana, saj so naju bili vsak dan
veseli v majhni lokalni restavraciji. Tudi z denarjem
ni bil problem, saj je bankomat ves čas deloval. Najini
stroški so bili manjši, kot pa so doma. Še najbolj
nama je moralo pomagalo vzdrževati dejstvo, da je v
hotelu ves čas odlično deloval internet. To je pomenilo, da sva bila lahko nenehno v stiku z domačimi in
prijatelji. Če tega ne bi bilo, bi bilo najino doživljanje
krize bistveno težje.
Zadeve so se pa stopnjevale. Po dveh dneh naju je
najina teta zjutraj razveselila z novico, da je stavke
prevoznikov konec, saj jim je predsednik dovolil dvigniti cene vozovnic. Toda še preden sva pripravila
prtljago za odhod, je prišla novica, da ne bo nič. Tokrat so stavko prevzeli prebivalci najrevnejšega podeželskega sloja, ki jim domačini rečejo Indigenas, v
naših medijih pa so to prevedli kot staroselci. Barikade so vzdrževali na vseh cestah po osrednjem delu
države in tudi zahtevali, da so vse trgovine zaprte,
ker se pač stavka. Presenetilo naju je, kako so se jih
prebivalci Alausija bali. Lokale so imeli zaprte, čeprav so bili lastniki notri. Če si hotel kaj kupiti, si moral potrkati, in ko so videli, da nisi od »onih«, so te
postregli. Skupine staroselcev so občasno prihajale v
mesto, hodili so s palicami v roki in ropotali po roletah, če je bilo kje preveč odprto. Občasno so imeli
tudi zborovanja z govori in glasbo.
Resnici na ljubo pa nisva videla nobenega nasilja.
Nekajkrat sva šla tudi čez barikade, kjer sva z nasmehom in prijazno besedo nazaj vedno dobila nasmeh
in prijazno besedo. Pravzaprav je bilo več kimanja
kot besed, saj ne znava špansko, kaj šele kečuansko,
kar govorijo staroselci.
V Alausiju nas je ostalo okoli 15 ujetih turistov, ki
smo se že prvi dan nekako organizirali in se redno dobivali. Rojevale so se raznorazne ideje o pobegih. Razmišljal sem o nakupu motorja, ampak to bi bilo kar

zapleteno in drago. Hotela sva kupiti kolesi in se v nekaj dneh prebiti do 170 km oddaljene obale – a je bil v
Alausiju naprodaj le en bicikel. Naredila sva načrt pobega peš po ok. 50 km dolgi opuščeni progi, za kar bi
potrebovala vsaj tri dni. Toda vse take individualne
ideje so zatrli nasveti vseh ambasad, ki sva jih klicala
midva ali drugi sotrpini. Vsi so nam svetovali, da čakamo v Alausiju in se ne odpravljamo kamor koli v
lastni režiji. V Alausiju je bilo mirno, na kaj pa naletiš,
ko se sam potikaš po državi, v kateri vre, nikoli ne veš.
V glavnem mestu je bilo kar precej resnih nemirov in
spopadov. Na srečo pa smrtnih žrtev skorajda ni bilo,
saj oblast ni odredila policiji in vojski agresivnega
ukrepanja. Obsojeni smo bili na tuki čiči pa čaki!
Oglasili smo se tudi pri šefu lokalne policije in ga
prosili, naj nam pomaga oditi. Pa nam je preprosto
pojasnil, da bi nas on že lahko spravil čez prvo barikado v mestu, do naslednjega mesta s policijo pa je
nekaj deset kilometrov in vmes je nekaj deset barikad. Čeznje nam oni pač ne bi mogli pomagati.
Ko so se nabirali dnevi ujetništva in je rastel
obup, smo razmišljali tudi o dražjih rešitvah. Na
spletu sem našel nekaj ponudb helikopterskih poletov po Ekvadorju, toda le eden mi je odgovoril na
klic, pa še ta je zagotovil, da so prezasedeni. Rešitev s
helikopterjem ni uspela niti zavarovalnici, ki je poskušala rešiti najine izraelske sojetnike. Te Izraelce je
njihovi zavarovalnici uspelo odpeljati deseti ali enajsti dan tako, da so našli nekoga, ki se mu je z obale z
vmesnimi zvezami in poznanstvi uspelo prebiti do
Alausija in jih potem odpeljati preko barikad ter z
dolgimi vmesnimi pohodi peš. Z njihovim pobegom
je bil povezan tudi najin najbolj obupni poskus, ki je
bil dno najinih razočaranj.
Ko so odhajali, smo se precej nerodno dogovarjali, da naj bi odpeljali najprej njih, potem pa naj bi čez
uro ali dve prišli še po naju. S prtljago sva čakala na
ulici, a jih ni bilo. Okoli dveh popoldne sva v obupu
sklenila, da greva na lastno pest. Z lokalnim taksijem
sva se odpeljala do prve barikade, upajoč, da bo na
njeni zunanji strani čakal kak avto, ki bi naju bil pripravljen potegniti naprej do naslednje barikade. Toda
ni ga bilo, do naslednjega mesta je bilo pa 30 kilometrov asfalta. Scagano sva ugotovila, da z najino prtljago in pri najinih letih to pač ne bi bilo pametno početje. Peš sva se vrnila dva kilometra strmo navzgor
nazaj v najin hotelček.

Barikada na glavni cesti nad mestom

Foto Andrej Stritar

Manjša barikada na stranski cesti iz mesta Foto Andrej Stritar

Barikada na glavni cesti
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Foto Andrej Stritar

Predzadnji dan je najin sin Rok
iz Slovenije prišel z obetavno idejo.
V bližnjem mestu je na spletu našel Adventure Company, torej firmo, ki organizira rafting, treking,
plezanje in podobne avanture na
terenu. Po telefonu so mi zagotovili, da bi naju lahko prepeljali s pomočjo treh motorjev (dva za naju
in eden za prtljago) po lokalnih
cestah čez hribovje do ravnine,
potem pa s kombinacijami avtov
do mesta Guayaquil, kjer je letališče. Dvanajsti dan ujetništva sva
bila spet pripravljena za odhod,
ampak akcija je zaradi nesporazuma med izvajalci spodletela že na
prvem koraku, tj. pri odhodu iz
najinega hotela. Spet sva bila poklapana, a vseeno sva se dogovorila za drugi poskus naslednji dan.
Toda tistega, dvanajstega dne
stavke smo vsi v Ekvadorju na televiziji v živo gledali pogajanja staroselcev s predsednikom. Predsednik je moral popustiti in umakniti uredbo o podražitvi dizla. Zvečer so objavili konec stavke, po
mestu je bilo slišati veselo vpitje.
Zjutraj trinajstega dne se je
pred hotelom že pred zajtrkom,
tokrat skoraj eno uro prezgodaj,
pojavil najin reševalec. Ampak ker
je bilo stavke konec, sem najprej
izpogajal bistveno znižanje cene.
Za tisto reševanje z motorji čez
barikade so hoteli 550 dolarjev,
ker pa sedaj barikad ni bilo več,
sva potrebovala le 170 kilometrov
prevoza s privatnim taksijem, kar
naju je stalo zgolj 200 dolarjev. V
petih urah so naju prepeljali čez
hribovje in mimo številnih odprtih barikad do letališča. Še isti večer sva odletela v Amsterdam in
potem proti domu dva dni prej,
kot sva prvotno načrtovala.
Po trinajstdnevnem ujetništvu
naju je minila kakršna koli želja po
nadaljevanju turističnega spoznavanja dežele. Kar temeljito sva imela priložnost spoznati to družbo v
globino njenih socialnih razmer.
Tistih trinajst dni sva se trudila
vzdrževati svojo moralo, kajti obup
ne bi ničemur koristil. Na srečo je
Alausi v hribih, kar je pravšnje oko-

Spomin na otroško
poštenost
Za roletami je največji supermarket v mestu. Občasno so odprli le majhna vrata
Foto Andrej Stritar

Pred kratkim smo s podstrešja prinesli staro škatlo, iz katere smo potegnili tudi star rdeč prenosni
radio. Takoj sem prepoznal tranzistor, kakor smo mu
takrat rekli, ki ga je moja mama nabavila enkrat na
začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Torej pred
skoraj 60 leti. Zagotovo je bil zelo drag. Izdelala ga je
takrat zelo znana firma Telefunken. Zanimivo je tudi,
da v tistih časih očitno še niso oddajali radijskih programov na ultrakratkih valovih, saj ima ta sprejemnik
možnost zgolj sprejemanja srednjih in dolgih valov.
Najdba mi je osvežila spomin na zadrego, v katero
sem v tistih časih spravil svojo mamo. Verjetno sem
imel manj kot deset let. Nekega dne je na vratih našega stanovanja v Beogradu, kjer smo živeli, pozvonil
radijski inkasant. Pobaral je mamo, če imamo poleg
glavnega radia morda še kakšen dodaten sprejemnik,
kajti takrat je bilo treba za vsakega plačati radijsko
naročnino. Moja poštena mama je pač priznala, da
imamo še en tranzistor. »Od kdaj ga pa imate?« jo je
vprašal inkasant. Mama vendarle ni bila popolnoma
poštena in je hotela malo prihraniti z odgovorom:
»Pred dobrim mesecem smo ga nabavili.« Tedaj sem

se pa oglasil jaz in hitro popravil njeno napako: »Ne,
mami, saj smo ga imeli že lani poleti!«
Zagotovo jo bila ponosna na svojega sinka, da je
tako hitro popravil njeno napako!
Andrej Stritar

OTROŠKI KOTIČEK
Za roleto je pekarna. Skozi ograjo si dal dolar in ti je pekarka prinesla vrečko žemelj
Foto Andrej Stritar

lje za naju. Vsak dan sva hodila po
okolici, iščoč slikovite steze kar
tako, za nosom. Večinoma je bilo
prav prijetno, odkrivala sva steze, ki
jih domačini uporabljajo za dostop
do njiv ali kot povezave med vasmi.
Srečevala sva ljudi, ko so na njivah
skrbeli za svoje pridelke. Če bi bil
Alausi kje v Avstriji ali Švici, bi iz
njega današnji turistični delavci naredili prvovrstno poletno pohodniško atrakcijo. Tamkajšnji turistični
delavci (v mestu imajo celo turistični informacijski center!) pa za take
vrste zabave sploh nimajo občutka.
Ves turizem se vrti okoli vlaka.
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Drugi pozitivni del doživetja
pa je bilo druženje z ostalimi turističnimi sotrpini. Dobili smo se
vsak večer, se veliko pogovarjali,
nekajkrat celo prepevali. V stiski
se ljudje pač zbližamo.
Pred nekaj dnevi se je Urša
oglasila pri družinskem zdravniku in mu med drugim omenila
tudi zgodbo o najinem ujetništvu. Zdravnik je prisluhnil in ji
na koncu rekel: »Ampak kolikor
vaju poznam, vama je bila pa ta
avantura kar všeč!?« Kar dobro
naju pozna!
Andrej Stritar

Benjamin Krek (tri leta) Komet

Zala Kerin 10 let Srna in srnjaček
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USTVARJALNI KOTIČEK

Čarobna krogla

Decembrski
dobri možje

Iz kozarca in igračke bomo naredili snežno kroglo,
igračko, ki jo pretreseš in potem v njej lepo sneži. Tale
naša sicer ne bo imela snega – stiroporja, ampak bo
čarobnejša, saj bodo v njej bleščice.
Igračko, ki bo postavljena na tla krogle, prilepimo
z vročim lepilom na pokrovček. Še preden se vroče
lepilo posuši, ga posujemo z bleščicami, tako da bodo
tudi tla v krogli bleščeča. V našem primeru je glavna
zvezda krogle dinozaver. V kozarec nasujemo različne
bleščice in nalijemo vodo. Pomembno je, da pokrov
na kozarčku res tesni, saj bo sicer voda ob pretresanju
hitro pritekla ven. Zapremo s pokrovčkom in čarobna
krogla je pripravljena.
Čim več čarobnosti v prazničnih dneh vam želim!
Daša Kerin in Aljaž
Potrebujemo:
j k ozarec s pokrovčkom
jV
 roče lepilo
j Igračko
jB
 leščice različnih barv
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Ob 78 letnici legendarnega koncerta
Akademskega pevskega zbora v okupirani Ljubljani
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ni, ki je dosegla vrhunec ob koncu prvega dela z Lipo,
so predstavnikom okupatorskih oblasti vlili v kosti
kulturno nelagodje, da so protestno zapustili dvorano, prihodnje jutro pa zbor razpustili. Številni pevci,
med njimi Lojze Kerin, so se pridružili narodnoosvobodilni borbi. Mnogi od njih, med njimi tudi Lojzetov
svak Liče Štefin, osvoboditve niso dočakali.
V praznično odeti in s prvimi snežinkami okrašeni
Ljubljani so se tudi 12. decembra letos pred glavnim
vhodom v Grand hotel Union na Miklošičevi cesti
zbrali člani Društva Kerini in Stritarji, predstavniki
ZZB NOB Ljubljana, nekdanji pevci APZ in številni
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ljubitelji zborovskega petja, v čast 78. obletnici legendarnega koncerta. Sedanja in nekdanje zasedbe APZ
Tone Tomšič Univerze v Ljubljani ter pevke in pevci
MePZ Lipa zelenela je … so pod taktirko APZ-jeve
dirigentke Jerice Bukovec uprizorili ubrani odmev
takratnega koncerta. Ob sodelovanju občinstva ni
manjkala niti Jenkova Lipa, ki je v tedanji uprizoritvi
dobila uporniško noto.
Andrej Kerin ml.
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Pisalo se je leto 1941, ko se je 12. decembra v nabito polni Unionski dvorani v okupirani Ljubljani odvil
poslednji koncert slovenskih narodnih in ponarodelih pesmi v izvedbi Akademskega pevskega zbora ljubljanske univerze pod vodstvom Franceta Marolta.
Zbor so že tedaj tvorili najboljši pevci univerze in je
užival visok ugled tako doma kot v tujini. Osvobodilna fronta jim je zato poverila izvedbo koncerta, ki mu
v svetovni zgodovini ne najdemo enakega – zadnjega
koncerta pred uvedbo kulturnega molka, ki bo odražal ljubezen do rodne zemlje in v prebivalstvu plamtel
upor. Bučni aplavzi in neponovljiva energija v dvora-

