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Zivljenje
v barvah

}

vsebina

Ko ste prejeli na dom zadnjo [tevilko Trt, se zavalili v kav;, sedli za mizo ali
se spustili v naslanja; in vzeli v roke novo [tevilko na[ega ;asopisa, najbr/ niste
slutili, da vas na notranjih straneh ;aka presene;enje> barvne fotografije! Trte v
barvah.
Nekaterim je bilo to najbr/ samoumevno, drugim spet ne. Za nas v
uredni[kem odboru je bilo skoraj tako, kot bi se izkrcali na Luni. Trte so vendar
na[, dru/inski ;asopis in ne komercialna revija, ki sku[a pritegniti ;im [ir[e
ob;instvo in »porabnike« na tak, ;im bolj pisan in kar se da v[e;en na;in. Na[
;etrtletnik nima za sabo investicijske dru/be, ampak samo nas, »delni;arje«, ki
prispevamo letno naro;nino oziroma ;lanarino, iz katere potem sku[amo narediti nemogo;e> tudi vsake tri mesece izdati novo [tevilko Trt.
Ko smo se pred leti za;eli pogovarjati o barvnem tisku, mi je bila sama misel
na to tako dale; od realnosti, da sem jo avtomati;no po[iljal nekam v daljno prihodnost, v nek nedolo;en ;as, ko bomo /iveli v Indiji Koromandiji. Skratka,
pobo/ne /elje in sanje, da bi dobre fotografije v barvah, ki prihajajo v uredni[tvo,
posredovali vsem bralcem v neokrnjenem barvnem razko[ju in ne v sivinah ;rnobelega tiska. Ki pa je seveda vseeno nosilec nekaterih klasi;nih kvalitet in dela
branje resnej[e. Saj so bili tudi zelo resni protesti, ko se je pojavil barvni film in so
nekateri zagnali velik krik in vik proti ki;asti in »bonbonasti« barvni sliki, ki
nima nikakr[ne zveze z odsevom resni;nosti.
Prvi korak k »pisanosti« Trt smo storili z dvobarvno [tevilko. Seveda smo prej
pogledali v »pra[i;ka«, pre[teli, koliko je [e ostalo drobi/a, in potem naro;ili nadgradnjo aktualne [tevilke.
Barvna [tevilka pa je nastala naenkrat, ;ez no;. Brez srednjero;nega na;rta.
Ker smo dobili nekaj dobrotnikov, ki so jim bile v[e; na[e Trte, pa so izdajo podprli z oglasom za svojo dejavnost. Seveda se razume, da se je uspe[no anga/iralo
nekaj ;lanov upravnega odbora. Obenem pa smo imeli lepo prilo/nost, da smo
lahko ;estitko k Ple;nikovi medalji na[emu ;lanu M. K. v barvah ilustrirali z
izvrstnimi posnetki njegovih del.
Zdaj smo si za;eli zastavljati dve vpra[anji> ali zmoremo tudi v prihodnje
finan;no zagotoviti kvaliteten barvni tisk vsaj na notranjih straneh Trt| Odgovor
je bil presenetljivo kar optimisti;en> zaenkrat da. Seveda to zahteva veliko ve;
zavzetega dela in tudi mened/erskih sposobnosti. Barvni tisk, ;eprav je samo
delen, mo;no povi[a stro[ke priprave in tiskanja. Vsi sodelujo;i pa to delamo ljubiteljsko, sicer zelo zagnano, ampak zastonj. Nih;e nas ne pla;uje ali dotira.
Najve;je zadovoljstvo in veselje, beri pla;ilo, sta nam va[a podpora, podpora vas,
bralcev, in lep odziv na na[e uspe[no delo. Sam tisk pa moramo pla;ati.
Uredni[ki izziv pa je zagotoviti stalne in kakovostne pisne in od sedaj [e
posebej fotografske prispevke. Da tudi na fotografskem podro;ju sku[amo posredovati najbolj[e, kar premoremo med nami, kar [tevilnimi fotografi. Da ne omenjam otro[kih prispevkov, ki [ele zdaj lahko za/ivijo v vsej svoji neposrednosti in
barvni brezmejnosti! Barvne strani nimajo nikakr[nega smisla, ;e nimamo kaj
pokazati.
Tako! ?elimo vam /ivljenje v barvah. In od vseh vas pri;akujemo, da nam
posredujete ;im ve; tega /ivljenja v barvah. Potem bodo z va[imi prispevki v sliki
in besedi take tudi Trte. V barvah! ■

Va[ urednik Peter Povh
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Zelezna rezerva
Na seji uredni[kega odbora Trt smo posku[ali oblikovati naslednjo, 33. [tevilko. Drejc si je zapisoval predloge posameznih ;lanov in nazadnje vpra[al tudi mene,
;e imam kaj pripravljenega. Pripravljenega nimam ni;,
sem rekel, imam pa nekaj v /elezni rezervi. Tista /elezna rezerva je pri pri;i izzvala Mirka, da nam je za;el
razlagati razvoj slovenskih /elezarn, jaz pa sem razmi[ljal, kaj sem pravzaprav mislil s svojo /elezno rezervo.
In sem se spomnil> moje Kerinke in Stritarce – koliko
jih je in kako zanimivih! Polne neverjetne /ivljenjske
energije nam vzbujajo [e po desetletjih in stoletjih
rodovni ponos in veselje do /ivljenja. Ena od njih je
Lucija Stritar (1835–1916). Tako je, da, Lucija Stritar,
rojena Kodri; (vulgo Koderzh), je moja /elezna rezerva
za Trte, le opi[imo na kratko njeno /ivljenjsko zgodbo!
Z Lucijo sem se najprej sre;al pri izpisovanju
porok iz leskov[ke poro;ne knjige za prvo polovico 19.
stoletja. O tem »sre;anju« sem pisal v 19. [tevilki Trt
jeseni 2000. V poro;ni knjigi sem naletel na majhno
zmedo, ki sem jo v svoji neu;akanosti [e pove;al.
Takole sem zapisal> »Joanes Stritar (1821–1876), najmlaj[i sin na[ega najstarej[ega do danes znanega prednika Joanesa Stritarja (1770–1850) in Ur[ule {kulj
(1779–1845), se je nekje v letu 1855 poro;il z nekoliko
skrivnostno Ano-Lucijo Kodri;, rojeno v Sv. Kri/u [t.
46. Skrivnostna se mi zdi Janezova /ena pa; zaradi
tega, ker se v mati;nih knjigah leskov[ke fare pojavlja
kot Ana, potem pa pri vseh osmih v Sv. Kri/u rojenih
otrocih brez pojasnila kot Lucija. Nejasen je tudi njen
rojstni datum< v Leskovcu pi[e 4. 4. 1823, v Sv. Kri/u
pa 21. 9. 1835. Vse bolj se mi dozdeva, da gre v Janezovem primeru za dve /eni> prva je bila Ana Kodri;,
rojena 4. 4. 1823, poro;ena z Janezom 21. 4. 1850, druga
pa Lucija Kodri; (Anina sestra), rojena 21. 9. 1835,
poro;ena z Janezom leta 1855.«
?enin Janez Stritar je bil iz leskov[ke, nevesta Ana
Kodri; pa iz kri/evske fare. V takih primerih so poro;ene pare navadno vpisovali v poro;ne knjige obeh
far, v na[em primeru je poroka Janeza z Ano vpisana v
Leskovcu 21. 4. 1850, v Sv. Kri/u pa ni vpisana (vsaj jaz
je nisem na[el).
Zapeljal me je Status animarum Leskovec
1815–1850, kjer je ob Janezu Stritarju z Broda, rojenem
21. 5. 1821, /ena Ana Koderzh e S. Crux, rojena 4. 4.
1823. Ta Ana se mi je kasneje izgubila, to se pravi, nikjer
([e) nisem na[el podatkov o njenih star[ih, morebitnih
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otrocih niti o njeni smrti. Pa; pa se je na njeno mesto
vrinila Lucija Kodri;, moja /elezna rezerva.
Lucija Kodri; (1835–1916) se je poro;ila z Janezom
Stritarjem 21. 4. 1850, torej s [tirinajstimi leti in pol.
Njena mladost se mi je zdela vendarle prehudo rosna,
da bi jo star[i in /upnik pustili z /eninom pred oltar …
in sem se odlo;il za 12 let starej[o Ano. A glej – tu je
dokument> 6. 4. 1850 je pri[lo dovoljenje (Einwilligung)
pro[ta iz Novega mesta! – K tistemu, kar sem zapisal v
Trtah pred skoraj [tirimi leti, pa moram dodati vsaj [e
dve stvari. Prva je h;i Marija, ki jo je Lucija rodila kot
svojega prvega otroka 18. 3. 1854. Vsega je potemtakem
rodila devet, ne samo osem otrok. Druga, morda [e zanimivej[a stvar pa je Lucijina poroka z Bla/em
Levakom. Njen prvi mo/ Janez Stritar je pri svojih 55
letih umrl leta 1876. Ovdovela Lucija je bila takrat stara
41 let. Kako je prestajala vdovstvo, seveda ne vem,
zapisano pa je (v poro;ni knjigi Sv. Kri/a), da se je 27.
1. 1879 kot vdova poro;ila z vdovcem Bla/em Levakom
iz Dola 2. Potem je /ivela – domnevam – v Dolu.
Zapisano je tudi (v rojstni knjigi /upnije Sv. Kri/), da je
5. 8. 1892 kot babica pomagala pri porodu svoje snahe
Gertrude Bu;ar, poro;ene z njenim sinom Francem
Stritarjem. – Kdaj je Bla/ Levak umrl, [e nisem ugotovil. Tudi [e ne vem, ali se je Lucija po mo/evi smrti
vrnila v Sv. Kri/. V kri/evski mrli[ki knjigi vsekakor
pi[e, da je umrla 26. 7. 1916 v Sv. Kri/u 46, torej v rojstni
hi[i, kot vdova u/itkarica, stara 80 let. ■
Janez Bani;

OPRAVI:ILO
V Trtah [t. 34 smo v otro[kem koti;ku objavili
delo Martine Bani;, ki smo ga naslovili
“Kompozicija”. Pravilen naslov risbice je
“Drevo”, za napako pa se Martini iskreno
opravi;ujemo.

Hobiji

Surfanje
RUBRIKA HOBIJI
Odslej bo v vsakih Trtah rubrika Hobiji. Njen namen je ;lanom omogo;iti spoznavanje zanimivih
hobijev. Sprva bo tu nekaj ve; [porta, kasneje pa se
morda lahko pridru/i [e kak[na oblika konji;kov
od zbirateljstva do igranja kart. Morda vzpostavimo [e kak[no novo dru/insko vez, pri tem
komu izmed nas olep[amo kak[no urico in s tem bo
na[ namen ve; kot dose/en. Vse bralce Trt tudi
lepo prosimo, da nam sporo;ijo, s kak[nimi hobiji
se ukvarjajo in kaj lahko ponudijo ostalim sorodnikom. Informacije o tem zbiram Gregor Cuzak
(gregor.cuzak@mayermccann.com).
Surfati sem za;el pri 11 letih. Bilo je v kampu Stra[ko
pri Novalji na otoku Pagu. Za;ela sva oba z o;etom.
Preprosto sva se vpisala v [olo surfanja na deski< ta je
bila v kampu. Po kratkem teoreti;nem uvodu sva /e
lahko preizkusila svoje sposobnosti na simulatorju. {lo
je za pravo desko, ki je bila vpeta na vrtljivo os, na
deski pa je bilo normalno jadro. Simulator je bil
odli;en, saj je ;lovek brez nevarnosti, da bo padel v
vodo, takoj pridobil osnovno prakti;no razumevanje,
kako se deska odzove, ;e se spremeni polo/aj jadra. :e
se jadro nagne nazaj, deska zavije proti vetru, ;e pa gre
jadro naprej, gre od vetra.
Danes, po opravljenem [tudiju fizike, bi to razlagal
z navorom in z oprijemali[;em (ro;ico) navora, a
takrat je bil simulator res zelo koristen. Celo tako zelo,
da sva z o;etom takoj po uporabi simulatorja na vodi
/e opravila svoj prvi plov. Oba skoraj brez padca. Bilo
je fantasti;no. Kar peljala sva se, celo usmerjala desko
v /elene smeri, le obrati so nama [e malo grenili za;etni[ki uspeh.
Spomnim se, da je bil o;e celo tako pogumen, da je
/e kar po prvi lekciji pograbil na[o desko, ki smo jo
kupili [e pred prvimi lekcijami, in se odpravil na morski potep. Mami se je vse skupaj zdelo malo prepogumno, a o;e je bil /e od nekdaj bolj trmaste in pustolovske sorte. Seveda tudi jaz nisem prav dolgo ;akal
na obali.
Zgoraj opisano pa ni najina ;isto prva izku[nja z
jadranjem. Spet je bil v dogodiv[;ino vpleten moj o;e,
ki se je surfanja lotil na svoj na;in. Namesto da bi se o
specifikah jadranja na deski kaj posebej u;il, se je zane-

sel kar na svoje poznavanje obi;ajnega jadranja. Brez
odla[anja je v Savudriji stopil na desko, dvignil je jadro
in – ga je odneslo. Na skale. Ves potol;en se je opotekel
na obalo, opremo pa je re[eval Bo/o Sotler, ki je bil
takrat tudi slu;ajno v bli/ini. Bo/o je bil /e takrat pravi
ve[;ak v surfanju in nisva se mogla na;uditi njegovi
spretnosti.
Skozi leta se je moj odnos do surfanja mo;no spreminjal. {e danes sem nanj navezan, ;eprav sem veliko
manj aktiven kot neko;. Ne nazadnje moram priznati,
da sem na svoj prvi randi in tudi prvi izlet odpeljal Evo.
Sem se pa; doma hvalil, kako dobro znam surfati, in
sem jo enkrat poleti pred ducat leti povabil, naj me
pride gledat. Posebnost> [lo je za no;no surfanje v Preluki pri Rijeki, kjer odli;no potegne no;ni burin, vsega
pa je konec /e ob pol osmih zjutraj.
Surfanja se je dejansko najla/je nau;iti v ustrezni
[oli. Teh je kljub zmanj[anemu splo[nemu zanimanju
za ta [port dovolj. :e ima [ola simulator, je vse skupaj
[e toliko bolje. Da pa ne bi vsakogar izmed ;lanov kar
takoj po[iljal v [olo, se tudi sam ponudim za kak[no
lekcijo ali vsaj moker preizkus. Voda je do sredine
oktobra preizku[eno dovolj topla, in ;e mi pi[ete na
moj elektronski naslov (glej okvir;ek), se lahko dogovorimo za sre;anje v Izoli. ■
Gregor Cuzak

Ga[per in popravila I.

☺

Ga[per je seveda po;asi prerasel svojo pi/amo in
hla;e so postale nekoliko kratke, ko jih je po
kak[nem mesecu spet oblekel. Ko se je tistega
jutra zbudil, je mamici zatrjeval, da so hla;e pokvarjene in jih je treba torej popraviti, ker sicer
Ga[perja pono;i zebe. ■
Zabele/il dedi Andrej

Ga[per popravlja
otro[ki bazen
z ro;nim
vrtalnikom, foto
Andrej Kerin ml.
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Hobiji

Zaljubljena v kolo
Ne boste verjeli, kaj sem kupila za svojo prvo pla;o, ko
sem pri[la v Ljubljano …! Bicikel, navaden rogovc, na
obroke. Opravljala sem pa; delo medicinske sestre na
terenu, na razpolago pa sem imela lastne noge in torbo
s pripomo;ki. Od takrat se po Ljubljani preva/am, ;e
se le da, s kolesom. Seveda pa ne samo po Ljubljani.
Ko sem pred petimi leti kupila svojega marina, sem
se po;utila, kot da imam mercedesa. Takrat sva se z
Bo/om in dvema prijateljema odpravila za en teden po
Sardiniji. Seveda smo vse potrebno za spanje in kolesarjenje peljali s seboj. Bilo je zelo zanimivo in naporno,
[e zlasti, ker je bilo poleti in je bila neznosna vro;ina.
Je pa res, da zelo do/iveto spozna[ kraje in ljudi, [e
zlasti v notranjosti, kamor agencije navadno ne peljejo
turistov.
Ko ti kolo priraste k srcu, te spremlja povsod> v doma;i okolici, v hribih, ob morju, kjerkoli pre/ivlja[
prosti ;as.
Tako smo se naslednje leto trije pari odpravili s
kolesom na Krk, Cres in Lo[inj, in to kar iz Ljubljane.

Po;itek na vrhu prelaza Pordoi

foto Zvone Suhadolc

Za dvanajst dni. Jasno, spet vse polne torbe levo in
desno na prtlja/niku, spalne vre;e, [otori in [e kaj.
Bo/o vedno pelje s seboj »dnevno sobo«, kot imenujeva
tri krat dva metra veliko [otorsko krilo. To smo zjutraj
in zve;er pogrnili na tla, kjer smo zajtrkovali ali
po;ivali. To so nepozabni dogodki, vedno pa je prisotna tudi zabava.
Letos sva kolesarila /e po Ugljanu, Pa[manu, po
zaledju okoli Zadra, po Bolu na Bra;u, splezala sva
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Vidka in Bo/o s kolesom v Dolomitih na poti enega
od prelazov, vi[jih od 2000 m
foto Zvone Suhadolc

preko Vr[i;a, v italijanskih Dolomitih predihala kar
nekaj gorskih prelazov, visokih ;ez 2200 metrov, kot
so Pordoi, Sella, Gardena, Ciao, u/ivala v Breginjskem
kotu ob topli Nadi/i in vmes sko;ila tudi do Podbo;ja.
Pogled s kolesa po doma;ih in tujih naravnih lepotah je
popolnoma druga;en kot iz avtomobila.
Tak[no pre/ivljanje prostega ;asa je pa; najina
izbira. Ko se odlo;i[ za kolo, sploh ne zna[ ve; druga;e. Res je to lepa prilo/nost, da z malo napora ohranja[
kondicijo, seveda pa nobeno pretiravanje ni dobro.
Mogo;e je bilo preve; na[tevanja in se [e nisem
lotila bistva svojega pisanja. Saj poznate slogan »na
kolo za zdravo telo«. Rada bi vam polo/ila na srce, da
je kolo sredstvo, s katerim ne potuje[ le na kratke razdalje, v slu/bo, na obisk, v trgovino itn. Kolo je primerno tudi za zrela leta, ko mogo;e te/je hodimo, ker bolijo kolena ali kolki. Hkrati s krepitvijo gibalnega sistema krepimo tudi svoje mo/gane. Rada bi poudarila,
da je za nas, /enske, [e zlasti priporo;ljivo, ker se s pritiskanjem na pedala krepijo tudi trebu[ne mi[ice. Zato
se nikar ne bojte, ;e se cesta postavi rahlo v hrib. Le
pogumno potiskajte svojega konji;a.
Res u/ivam na kolesu in se po;utim svobodna,
mogo;e enako kot nekdo v avtomobilu. Izbira pa je
prepu[;ena vsakemu posamezniku. Lahko pa poskusite, ;e doslej [e niste. Pazite nase, pa sre;no pot vsem
skupaj in lep pozdrav. ■
Vida Sotler

Otro[ki koti;ek

Sanje, avtorica Petra Zajc

Napisal bom zapis o kerinijadi
{e sedaj ne pozabim, kako smo igrali nogomet in zmagali.
Zelo sem bil vesel, ko sem izvedel, da bomo na
kerinijadi igrali nogomet. Tudi brat Klemen je komaj

Urban Kerin v akciji na nogometni tekmi

foto Miha Kerin

;akal na sre;anje. Bile so tri ekipe> ekipa Bani;ev, ki je
bila favorit, ekipa Ljubljana in ekipa Kerini Podbo;je.
Ker je bilo najve; Podbo;janov, se je sli[alo navijanje>
"Podbo;je, Podbo;je!" Prva tekma je bila Ljubljana >
Bani;i, ki se je iztekla ugodno za Bani;e, saj so zmagali
s 4 > 0. Potem smo igrali Kerini Podbo;je proti
Bani;em. Tekma se je odvijala dobro za nas, ker smo
dali prvi gol. Potem se je za;el drugi pol;as, ekipa
Bani;i nam je dala gol in bilo je 1 > 1. Takrat sem bil nervozen, kajti vedel sem, kdor bo zmagal, bo zmagovalec
turnirja. Ekipa Bani;i je napadala in pritiskala, imeli so
lepe mo/nosti, vendar brez gola. Postali smo jezni in
za;eli zares. Ni trajalo dolgo in jaz in ati sva zabila
najlep[i gol na kerinijadi. Potem je bilo tekme kmalu
konec. Bili smo prvi, kar sem tudi upal in pri;akoval.
Kerini Podbo;je smo igrali tudi proti Ljubljani in tudi
njih premagali z 2 > 1. Med prvo tekmo, ki jo je moj ati
Uro[ tudi sodil, so Bani;i premagali Ljubljano, vendar
so izgubili proti nam in na koncu osvojili drugo mesto.
Na koncu smo si ;estitali in od[li k nam pod kozolec
naprej praznovat.
Upam, da bo [e kdaj nogomet na kerinijadi in da se
bomo imeli tako dobro kot letos. ■
Urban Kerin
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Piknik 2004

Skoraj vsi udele/enci piknika

foto Miha Kerin

Letos se je zdaj /e tradicionalnega piknika Kerinov in
Stritarjev udele/ilo 114 ;lanov dru[tva. Gostoljubje sta
nam ponudila gostilna Gadova pe; v Podbo;ju in
gospodar Jo[ko Kerin. Poskrbljeno je bilo za pija;o in
jeda;o po najni/jih dnevnih cenah, vsakdo pa je lahko
prinesel s seboj, kar je hotel popiti, pojesti ali pa ponuditi drugim udele/encem. Posebno presene;enje je bila
odli;na /iva glasba, ob kateri so marsikoga zasrbele
pete in /e se je pognal po plesi[;u pred vrtnim kozolcem.
Po zaslugi glavnega organizatorja Mirka Jan;igaja
je bilo vse pripravljeno tudi za napovedana [portna
tekmovanja. Zaradi pomanjkanja ;asa smo dejansko
izvedli le nogometni turnir, o ;emer posebej poro;a
navdu[eni nogometa[ Urban Kerin.
Udele/ence smo spet ozna;ili na velikem plakatu –
dru/inskem deblu in spet je bilo treba narisati nekaj
novih listkov in plodov. Udele/ba je bila ve; kot zadovoljiva tudi za sklep;nost redne letne skup[;ine, ki je
potekala v znanem hitrem tempu pod vodstvom
Andreja Stritarja.
Proti ve;eru smo krenili na Stari grad, kjer je Jo/e
Kova;i; organiziral kres, kar se na na[ih dosedanjih
piknikih [e ni zgodilo. Ve;erna zarja, pesem in bakle so
pri;arale ob ognju prav posebno, lahko bi rekli
prazni;no vzdu[je.
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Potem je nastopil [e tretji gostitelj Jo/e Bani; z
nepri;akovanim povabilom v zidanico, kjer se nam je
/e kar nekoliko meglilo od pija;e in dobrot. Oboje je
pri[lo prav po pe[ vzponu na hrib. Ob orehih, vinskih
pi[kotih in odli;nem cvi;ku se kar nismo mogli lo;iti
od gostoljubne zidanice. {e dobro, da je sledila hoja v
dolino ob sve;avi bakel, da so se nekoliko ohladile razgrete in okajene glave pred ponovnimi napori ob zvokih glasbe na dvori[;u in plesi[;u Gadove pe;i. Rajanje
se je tako nadaljevalo po mili volji udele/encev do
umirjene streznitve, ki je omogo;ila varno pot domov
brez zapletov in prometnih nesre; ter podobnih te/av.
Izkazalo se je, da je bilo za vsakogar nekaj in vsega
dovolj! Lahko smo se naklepetali, ;eprav je nekaterim
zmanjkovalo ;asa, marsikdo si je po dolgem ;asu
ogledal razburljivo nogometno tekmo, naredili smo
spet skupinski posnetek, fotokronika je zabele/ila
tudi poljub – kdo ve, morda se iz tega [e kaj izcimi –,
plesali smo, da so podplati komaj prenesli obremenitve, do/iveli smo krst s kresnim ognjem in [e in
[e!
Za vse gre zahvala vrlim organizatorjem Mirku in
trem Jo/etom, da o njihovih dru/icah in drugih pomaga;ih niti ne govorimo! Hvala torej vsem za prijetno
dru/enje, ki nam bo ostalo [e dolgo v spominu. ■
Predsednik dru[tva Andrej Kerin

Gostitelji v zidanici Jo/e in Mimi Bani; in Janez Bani; ml.

foto Miha Kerin

Z zastavo ob ognju

foto Miha Kerin

Poljub - morda se iz tega [e kaj izcimi!
foto Miha Kerin

Bratski pogovor Janez Bani; in Lojze Bani;

foto Miha Kerin

Ob Jo/etovi zidanici se nam je /e kar meglilo pred o;mi

foto Miha Kerin

Peter Povh v pogovoru z na[o najstarej[o
udele/enko Jo/o Kerin
foto Andrej Kerin

Andrej Kerin, Samo Kerin
in Peter Povh na pikniku

foto Miha Kerin
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Izlet v Berlin
V nedeljo, 22. avgusta 2004, smo imeli redni sestanek
odbora Dru[tva Kerini & Stritarji in uredni[kega odbora Trt. Nanj sem se pripeljal to;no ob napovedani uri,
;eprav mi je soproga Lidija napovedala veliko zamudo.
Odsoten sem bil pet dni in nameraval sem se vrniti na
dan sestanka. Ker sem se vrnil z izleta ob 19., sem bil ob
20. /e na sestanku. Pravo;asna vrnitev in udele/ba na
sestanku sta me
napolnili z velikim
zadovoljstvom. Ob
razpravi se je ugotovilo, da sem na sestanek pri[el neposredno s poti iz Berlina. Beseda je dala
besedo in sprejel
sem odlo;itev, da bi
bilo dobro nekaj
napisati o opravljenem potovanju.
Septembra 2003
smo imeli v Rota- Gospod Dori predstavlja cerkev
rijskem
klubu
Dom/ale na svojem rednem tedenskem sestanku, na
katerih imamo vedno aktualno predavanje, predavatelja, ki nas je navdu[il. To je bil /upnik iz /upnije sv.
Elizabete iz Berlina, g. Izidor Pe;ovnik, vsem prijateljem poznan kot Dori. V svojem predavanju nas je seznanil s svojo potjo iz /upnije Breze nad La[kim v
/upnijo Berlin, o sre;anju s Slovenci v novem okolju in
z doma;ini Nemci, o prevzemu nem[ke /upnije poleg

Pripis uredni[tva
Ni naklju;je, da je Mirko Jan;igaj napisal ;lanek o izletu v Berlin. Poleti je bil namre; izvoljen za predsednika
RC Dom/ale in mu zato iskreno ;estitamo. :estitko je
prejel tudi naravnost iz ZDA, kot vidimo na sliki! ■
Uredni[ki odbor in Upravni odbor Dru[tva Kerini & Stritarji
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slovenske v Berlinu in o splo[nih razmerah v Berlinu. S
svojim na;inom komuniciranja nam je neposredno
demonstriral svojo sposobnost predstavljanja aktualnih problemov in njihovo obravnavo, ki sta navdu[ili
Slovence in Nemce v Berlinu. Njegove ma[e v cerkvi sv.
Elizabete so vedno polno obiskane. Opisal nam je tudi
na;ine komuniciranja s svojimi verniki, ki so z njihove
strani izredno toplo in veselo sprejeti. S sprejemom je
zadovoljen tudi on
sam in posebej je
navdu[en nad ugotovitvijo, da so se
za;eli nem[ki zakonski partnerji
slovenskih vernikov u;iti sloven[;ine. Na vpra[anje,
zakaj se je strinjal s
svojim odhodom v
fotografija iz arhiva RC Dom/ale Berlin in zakaj ni
nadaljeval s svojim
poslanstvom v Sloveniji, nam je odgovoril, da je togost
slovenske cerkvene oblasti premo;na. Njegov nadrejeni
v Nem;iji je popolnoma druga;nega mi[ljenja in je dal
celo pisna navodila o na;inu delovanja v /upniji. Zahtevani na;in delovanja je bil za Slovenijo nesprejemljiv in
predpostavlja, da je pri nas [e vedno tako.
V oktobru smo se udele/ili dobrodelnega koncerta,
ki ga je priredila ga. Zupanova, soproga na[ega ;lana.
Nekaj parov nas je od[lo po koncertu na pija;o v restavracijo ;ez cesto. Dori nas je tako navdu[il, da smo
tudi ob pija;i in prisotnosti soprog razpravljali o njem.
Eden izmed prisotnih, ki je njegov dobri prijatelj, je
vpra[al, ali bi bilo smiselno predlagati klubu izlet v
Berlin. Vsi prisotni smo se strinjali. Predlog je bil
pripravljen in sprejet na klubu. Izlet je bil dogovorjen
za 18. 8. 2004. Potovanje naj bi bilo organizirano z avtobusom in naj bi trajalo od srede zjutraj do nedelje
zve;er.
Ker je bil predlog sprejet in ker je bil Dori na dopustu v Sloveniji, smo v sredo, 18. avgusta, ob [tirih zjutraj
skupaj z njim odpotovali v Berlin. Kljub pri;akovanju,
da bo vo/nja z avtobusom na tako dolgi relaciji naporna, je bilo prijetno. Ob 18. smo bili v hotelu in ;ez eno
uro /e v slovenskem domu »Auberge Hostel St.
Elisabeth«, ki je na dvori[;u cerkve sv. Elizabete. Delavci v domu, ki so sami Slovenci, so nam pripravili ve;erjo. Pri njih bi tudi prespali, pa niso imeli prostora, ker
so bili zasedeni z drugimi gosti. Po ve;erji in pozdrav-

Gospod Dori in Mirko Jan;igaj sta si podala
roki na ve;erji pri Betki
foto iz Arhiva RC Dom/ale

nih in zahvalnih govorih nas je g.
Dori peljal na teraso na vrhu nad
cerkvijo. Med cerkvijo in domom je
stopni[;e in po ;etrtem nadstropju,
ki pripada domu, sta [e dve nadstropji stopnic, da se pride na teraso. Cerkev je v svojem delu mesta
(Schoeneberg) najvi[ja stavba, in
ker je v geografskem centru Berlina,
je bil ve;erni pogled na razsvetljeno
mesto enkratno do/ivetje.
Poseben vtis pa je naredila pripoved o sami cerkvi, ki med drugo
svetovno vojno sploh ni bila po[kodovana. G. Dori to dejstvo oznanja
kot svojevrsten in neverjeten dogodek, ki /e meji na ;ude/. Seznanil
nas je z obnovo terase in nameni, da
jo bo uporabljal za slovesne sprejeme, ker je zaradi svojega polo/aja
enkratna za slovesne dogodke.
Ob vzpenjanju na teraso smo [li
mimo podstre[ja cerkve, ki je bilo
zaklenjeno in je atelje slikarja, ki
ima /e osemindevetdeset let in
preko 2400 umetni[kih del. Slikar,
ki je Nemec in pravi Berlin;an, je
izredno vzljubil g. Dorija in Slovence. G. Dori in slikar sta do/ivela
kriti;ne trenutke, ki /e mejijo na
;ude/. Po vsem tem je razumljiva
slikarjeva odlo;itev, da bo vsa
umetni[ka dela zapustil slovenski
galeriji v Berlinu. Proces oblikovanja take galerije je /e v fazi realizacije, ki se je dokon;no za;ela z obiskom slovenske ministrice za kulturo v Berlinu. Ob tej novici smo
samo vzkliknili> “Bravo, Dori!”

Naslednji dan, po ogledu vzhodnega Berlina, ki je ves obnovljen (za
obnovo naj bi porabili dva tiso;
milijard evrov), smo imeli piknik na
vrtu med slovenskim domom in
cerkvijo. Pred tem smo si ogledali
notranjost cerkve, ki je bila zgrajena leta 1911. Cerkev je lepa in prijetna. Med nami smo imeli tudi profesorja glasbe, in ko je zagledal orgle
na koru, je prosil za dovoljenje, da
bi preizkusil njihov glas in zven. Po
uvodnem preizku[anju smo do/iveli imeniten koncert, ki smo ga dopolnili z nekaj slovenskimi pesmimi. Cerkev je izredno akusti;na s
toplim tonom glasbe. Morda je to
posledica lesene obloge, ki do vi[ine
prvega nadstropja obdaja vse stene,
in lesenega parketa po podu. Ko
smo zapu[;ali cerkev, se je profesor
spomnil, da nismo zapeli Zdravljice. Kor je bil /e zaklenjen in ni mogel nadomestiti izpada. Nadaljevali
smo ogled in se spustili v klet pod
cerkvijo. Tu je prireditvena dvorana
z odrom, na katerem je klavir.
Profesor je takoj zavzel polo/aj za
njim in zapeli smo nekaj pesmi ter
tudi Zdravljico. :eprav nismo izve/bani pevci, so pesmi v cerkvi in v
spodnji, prireditveni dvorani zvenele izredno prijetno. G. Dori nam
je povedal, da na slovenske ma[e
prihajajo tudi Nemci in se u;ijo
petja v sloven[;ini, ker jim pesem v
sloven[;ini lep[e zveni. Morda je to
posledica tudi glasbene nadarjenosti, ki jo ima g. Dori, ki ima v Sloveniji svoj ansambel, ali pa je celovite
aktivnosti in prirejanja koncertov v
dvorani pod cerkvijo in v njej, kjer
je ob nastopu New swing kvarteta
nastalo tako navdu[enje, da so [estdesetletne gospe plesale po cerkvenih klopeh. G. Doriju samo ni bilo
jasno, kako so sko;ile na klop, ko
po prireditvi niso zmogle priti z nje
brez njegove pomo;i.
Po ogledu smo imeli na dvori[;u
pravi piknik s klobasami na /aru,
krompirjevo solato in zelenjavo ob
vr;kih piva iz soda. Tudi na dvori[;u smo zapeli in dobili v dar
zgo[;enko ansambla Dori.
Zve;er smo [li v kabaret, ki ga
zaradi neznanja nem[kega jezika
niso vsi razumeli, ostali, ki smo ra-
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zumeli, pa smo se nasmejali in ocenili, da bi prevedeni tekst veljal tudi
za na[e razmere. {alili so se na ra;un politike in neuspe[nosti zdravstvene reforme, socialnih problemov, var;evanja na ra;un upokojencev in nesporazumov med
pozicijo in opozicijo.
Naslednji dan smo nadaljevali z
ogledom muzeja berlinskega zidu,
muzeja, ki je posve;en Checkpoint
Charlieju, muzeja gestapa in dela
zahodnega Berlina s Charlottenburgom in nato starim delom v
Spandauu. Ve;erjali smo v vrte;i se
restavraciji v televizijskem stolpu
na 206 metrih (najvi[ja nadmorska
vi[ina Berlina je 38 metrov). Med
ve;erjo smo se trikrat zavrteli za
360 stopinj. Imeli smo imeniten
razgled na Berlin, do/iveli pa smo
tudi lep son;en zahod. Pred hotelom smo se ponovno sre;ali z g.
Dorijem in ob prijetnem klepetu
spili [e po dva vr;ka piva.
Naslednji dan smo se odpeljali v
Potsdam. Pred odhodom smo se
poslovili od g. Dorija, ki nam je pri[el za/elet sre;no pot. Po ogledu
parka, letnih rezidenc pruskih kraljev in centra Potsdama z znamenitim holandskim delom smo se odpravili v Nürenberg, kjer smo si privo[;ili ve;erjo in ogled centra
pono;i. Zjutraj smo se pripravili za
povratek in si med potjo ogledali
ostanke impozantnih zgradb, ki naj
bi dokazovale premo; nacizma.
Zgradbe so tako velike, da nekatere, ki so prakti;no neuporabne, [e
vedno stojijo. Ko smo si ogledali te
ostanke, ki so [e vedno grozljivi,
smo se usmerili proti Sloveniji. Ob
sedmih zve;er smo bili v Dom/alah
in pri[el sem na sestanek brez
zamude.
Berlin je velik, ima [tiri milijone
prebivalcev in veliko je vtisov, ki jih
ni mo; opisati v enem ;lanku. Zato
sem se odlo;il pisati predvsem o
na[em prijatelju Doriju, ki domuje
na Kolonnenstrasse 38, 10829
Berlin-Schoeneberg. :e bo kogar
koli zanesla pot v Berlin, naj se
oglasi pri njem in ga pozdravi.
Vsakega Slovenca bo z veseljem
sprejel, ;e bo le doma. ■
Mirko Jan;igaj

Miha Kerin in Majda Kregar
osvojila nagradi na BIO 19 –
mednarodnem bienalu industrijskega
oblikovanja v Ljubljani
Petnajstega septembra 2004 sem
imel ;ast prisostvovati slavnostni
podelitvi priznanj in nagrad leto[njega mednarodnega ljubljanskega
bienala industrijskega oblikovanja
v gradu na Fu/inah. Podelili so ve;
razli;nih nagrad in priznanj. Z
zlato medaljo za najbolj[e dose/ke,
podeljene so bile [e tri, sta bila
nagrajena tudi Majda Kregar in
Miha Kerin za oblikovanje /e znane plo[;e na pokopali[;u Kampor
na Rabu – dela, ki zdru/uje
Predsednik komisije g. Hitchins v pogovoru z nagrajencema,
tehni;no kakovost in grafi;ni simv ospredju predstavnik investitorja arhitekt Mitja Omerza
foto Andrej Kerin ml.
bolizem. Kot znano, sta avtorja lani
jeseni za ta projekt /e prejela
To je letos druga taka nagrada, ki je bila podeljena
Brumnovo priznanje na prvem bienalu vidnih sporo;il
v
Evropi.
Slovenije, ki ga je prav tako podelila mednarodna /irija.
Ko smo po podelitvi ;estitali avtorjema, je k njima
O tem smo z zakasnitvijo poro;ali v Trtah [t. 34.
pristopil
predsednik /irije in zanimivo je bilo
Zlata medalja na BIO 19 je torej /e druga presti/na
poslu[ati,
kako
je potekala izbira. Povedal je, da se po
nagrada, kar pa [e ni vse!
nekaj
krogih
pregleda
eksponatov za 4 do 6 najbolj[ih
Projekt je prejel [e nagrado za najbolj[i evropski
del
sicer
ni
bilo
te/ko
odlo;iti,
prav ta eksponat pa je z
design, ki ga podeljuje BEDA (Bureau of European
vsakim
novim
krogom
pridobival
veljavo. V za;etku
Designers’ Associations). V kratki in jedrnati obrazsta
bili
jasna,
;ista
oblika
in
vrhunska
tehni;na izvedlo/itvi je predsednik mednarodne strokovne /irije g.
ba,
s
poglabljanjem
v
bistvo
izdelka
pa
so se vedno
Stephen Hitchins povedal, da gre za primer elegantne
znova
in
znova
komisiji
odpirale
nove
dimenzije.
zveze med industrijskim in grafi;nim oblikovanjem
Subtilen
odnos
do
/rtev
fa[isti;nega
nasilja,
uspela
vgrajenem v ob;utljivo okolje spomenika /rtvam
povezava
obstoje;ega
parka
s
povsem
druga;nim
;love[ke nehumanosti do so;loveka na otoku Rab.
sodobnim materialom, ki pa kljub nasprotju za/ivi kot
Pokopali[;e in spomenik /rtvam koncentracijskega
homogena celota, vse ve; elementov, ki jih lahko le slutabori[;a je bilo zaznamovano s oblikovalskim
timo v ozadju projekta od trpljenja nesre;nikov na
dose/kom trajne kakovosti, ki se skladno prilega
Rabu do upornosti proti vsem vrstam nasilja itn. itn.
okolju klasi;ne arhitekture.
O;itno je bilo argumentov dovolj, da so pretehtali
izbiro!
Bravo, Miha in Majda, saj to je najvi[je evropsko
priznanje! ■
Andrej Kerin

S ponosom in zadovoljstvom se ;estitkam pridru/ujeta
tudi upravni odbor Dru[tva Kerini in Stritarji in
uredni[ki odbor Trt.
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Za dobro voljo

Križanka

SLOVAR:EK

OMLEDA – ;ustveno, a vsebinsko prazno literarno delo, ROSOMAH – medvedu podobna zver, ki /ivi v polarnih pokrajinah,
OVAMBO – ljudstvo iz skupine Bantu, UHLAND Ludwig – nem[ki pesnik, KOTON – tanko surovo bomba/no platno
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Zadnje novice
Neli

Novorojenka Tja[a

Ime mi je Neli. Rodila sem se 4. avgusta 2004 o;ku Jo/etu in mamici Ireni.
Rojena sem bila v Ljubljani ob 11>48 in tehtala 3,5 kg ter bila visoka 52 centimetrov. V dru/inskem deblu me najdete pod priimkom Kova;i;. Sicer pa
se prav dobro po;utim v naro;ju starej[e sestrice Kaje in ob svojih “bodyguardih” Timu in Jaki.
Pred kratkim smo se preselili v novo hi[o na Brodu. Tu mi je bolj v[e;,
ker je mnogo ve; prostora in se la/je diha. :e se boste nahajali v bli/ini
na[ega doma, pa nas le obi[;ite. Veseli bomo va[ega obiska.

Tja[a v maminem naro;ju 19. 9. 2004
v ljubljanski porodni[nici foto Andrej Kerin

Neli Kova;i;

☺

Ga[per in popravila II.

Na[ triletni Ga[per je navdu[en nad avtomobili /e od prvih trenutkov
svojega /ivljenja. Tako vsak avtomobil podrobno prou;i, in ;e kaj pokvari, velikokrat tudi popravi sam. :e je okvara te/ja, prisko;i na pomo;
o;ka, v;asih pa tudi dedi. In ;e mu povemo in se tudi sam prepri;a, da
je kak[en avto posebej ob;utljiv, ravna z njim neverjetno pazljivo.
Ko sta [la zadnji; z o;kom v vrtec, pa se je zgodilo nekaj prav
posebnega.
O;ka ho;e posaditi Ga[perja na njegov otro[ki sede/, on pa vpra[a,
;e bo o;i popravil avto. O;ka vpra[anja ni povsem razumel, [e posebej,
ker Ga[per ni imel kak[nega pokvarjenega avtomobil;ka, potem pa
mu je Ga[per pokazal, da o;kov avto nima kolesa prav pri Ga[perjevem sede/u. Zlikovci so namre; pono;i kolo ukradli.
O;ka je seveda moral potem avto res popraviti, poklicati policijo,
iti na zavarovalnico ..., Ga[per pa je moral pe[ v vrtec kljub temu, da je
hotel na vsak na;in pomagati pri popravilu. ■
Zabele/il dedi Andrej

Meni pa je ime Tja[a. Rojstni dan
sem si izbrala v znamenju device
na son;no soboto 18. 9. 2004, tako
da bova z mamico Da[o kar skupaj
praznovali, saj ima rojstni dan 14.
septembra. Lu; sveta sem ugledala
ob 17. uri in sem stra[ansko zajokala. Po te/i sem s 3250 grami preka[ala svojega bratca Ga[perja, v
dol/ino pa merim 49 cm. Ponosni
o;ka Samo je te podatke poslal v
obliki sporo;ila SMS na 41 naslovov in tudi na Uredni[tvo Trt tik
pred izidom septembrske [tevilke.
Tako bom s tem svojim pismom
delno nadomestila rubriko ustvarjalni koti;ek, ki ga sicer ureja mamica. Mami je imela namre; z
mano in drugimi stvarmi v septembru kar veliko dela in ji boste bralci ta izostanek gotovo opravi;ili.
Lepo pozdravljeni,
Tja[a Cerkovnik

Tema za prihodnjo [tevilko je prosta!
ISSN 1318-895x
Izdalo Dru[tvo Kerini & Stritarji, Ljubljana, Ro/na dolina, cesta IX\26
TRTE, petintrideseta [tevilka, Ljubljana, september 2004
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