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Perpetuum mobile
No, pa za;nimo z opravi;ilom> sem proti tujkam. Na;eloma. Ampak so
tujke – trdožive kot plevel – ki ti pridejo prav ob kakšni posebni priložnosti, ko
se ti zazdijo kot odrešilna bilka, kot izgovor za prekršek nad na;elom. V mislih
imam seveda naslov tega svojega ;lan;i;a, torej Perpetuum mobile. Po tolma;enju
Verbin;evega Slovarja tujk je to »ve;no gibalo«, stroj, ki bi se ve;no gibal sam od
sebe brez dovajanja energije (ni uresni;ljiv, ker je v nasprotju z zakonom o ohranitvi
energije). – Torej tako> je in ni. Oziroma je in bi bil. :e ne bi bilo zakona o ohranitvi
energije. S tem zakonom pa smo se sre;ali že pri fiziki nekje v nižji gimnaziji, ga
vnesli v svojo zavest in podzavest ter se po njem tudi ravnali, dokler se nismo
spustili na spolzka tla filozofije. In naenkrat ugotovili, da je ta perpetuum
lahko tudi v skladu z zakonom o ohranitvi energije, kakor je ugotovila tudi
stara Gregor;evka, ko je zjutraj otipavala kokoši, da bi ugotovila, koliko jih bo
tisti dan zneslo jajce. Ali videla je Gregorka slabo in je petelina zamenjala za
kokoš. »Parpet, ti ga pa danes nimaš,« je rekla in spustila »kokoš« iz rok. Ko je
to videla soseda Škuljevka, se je zasmejala tako na glas, da se je slišalo gori do
Kožarja. Petelin pa je glasno zakikirikal, ker ga je razganjalo od veselja, ki je
posebna oblika energije. Aha, posebna oblika energije! Kot zdravje – kot
sonce – kot cvi;ek – kot K & S.
In kakšno zvezo s perpetuumom mobile imata Gregor;ka in Škuljevka|
Ve;ni sta, neuni;ljivi in ne potrebujeta nobene druge energije kot preprosto
opazovanje kokoši, parpet. In kot je to moje pisanje, ta nebogljena oblika energije,
ki si ne želi drugega kot pridružiti se prijateljem ob vstopu v novo leto 2012.
Ker, prijatelji, narejeni smo tako, da se ponavljamo. Vsak dan, vsako uro, vsako
minuto, vsako leto. In se ne naveli;amo. Res pa je, da pogosto za;utimo, da se
nas loteva dolg;as … Ampak potem pa pridejo dnevi, ko ugotovimo, da nam je
bilo dolg;as samo zaradi tega, da še bolj uživamo, ko za;utimo v sebi kratek
;as, da ne re;em veselje nad življenjem kot takim. Pravim kot takim in mislim
na ;isto, neobremenjeno doživljanje vsega tistega neskon;no zapletenega
sprejemanja sveta, ki mu potem pravimo kratko malo življenje. In to je naš
perpetuum mobile. Živeti! Pogumno, ustvarjalno, veselo!
Janez Bani;
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Tudi luči v drevoredu s svojim
ponavljanjem pomenijo nekakšen
perpetuum mobile.
Naj bo to voščilnica za vesel božič
in srečno novo leto vsem
Kerinom in Stritarjem.
Andrej Kerin

Javna predstavitev drugega
zbornika Kerinov & Stritarjev
1841 \ 2010

Voditeljica in recitatorka Magda

Intervju novinarka Dolenjskega lista z Andrejem Stritarjem Omizje - vodstvo Janez, Andrej in Andrej

Veliki pok se je zgodil že pred
nekaj tedni, ko je kon;no (|) iz tiskarne prispela celotna naklada našega novega zbornika. Ta pok, padlo
skalo – bup! – od srca, so najbrž bolj
slišali oziroma ob;utili najožji sodelavci tega ve;letnega podjetja, ki je
tudi za nas, skoraj vsega vajene,
predstavljal kar lep zalogaj. Še posebej za Vidko, ki je zelo vztrajno zbirala fotografije od celotne žlahte, kar
seveda ni od muh. Sliši se preprosto,
a niti najmanj ni. Vsaka fotografija
rabi podpis, recimo kdaj in kdo je slikan na njej, pa še kakšen podatek. In
;eprav se ve;ina rada vidi v takih tiskanih izdajah, smo nekateri ljubosumno skrivali slike ali pa vsaj podatke. Beri> bolj »nismo imeli ;asa«.
Zdaj je napo;il trenutek resnice> na
javni predstavitvi je tudi naša knjiga,
povzetek recimo desetletnega druženja, raziskovanja, študija in dela,
zagledala lu; sveta. Je vse vsaj približno tam, kjer mora biti|
19. novembra smo se v popoldanskem ;asu zbrali v Podbo;ju na javni
predstavitvi našega zbornika. Šolski
ravnatelj nam je posodil streho nad
glavo, pregovorno gostoljubni sorodniki in sorodnice iz sosedstva pa pre-

nekateri zalogaj in seveda šele pravkar
dobro krš;en grozdni sok (v šoli se ne
kadi in ne pije alkoholnih pija;).
Naš glavni raziskovalec zgodovinskih virov Janez Bani; je bil na trnih, do tega trenutka je namre; našel
že ve; kot nekaj neto;nosti in tiskarskih škratov. Rodoslovec Peter Hawlina, ki nas je po;astil s svojo prisotnostjo, nam bo vrgel zbornik 2 v
glavo| Zakaj nismo še malo po;akali|
Andrej S(tritar) se ni pustil motiti, Andrej K(erin) pa je kar z odra
javno in na glas oznanil, da je zbornik tu in hura za zbornik. Poti nazaj
ni bilo ve;! Seveda je obema Andrejema tudi že bilo toplo pri srcu> Andreju S., ker mu je bilo po trdih bitkah okoli tega, kaj naj bi še vse vseboval zbornik, vsak dan se kdo rodi,
umre ali kaj podobnega, le uspelo
pripeljati podjetje do konca in se
lahko zdaj mirno zazre v globus Slovenije in odkrije še kakšen spregledan kucelj, da bo potem lahko narisal in napisal, kako zlesti nanj in
zakaj ne. Tudi naš prekaljeni predsednik si je najbrž intimno kon;no
lahko oddahnil, ;eprav so mu tiskarske usluge in finan;na melodrama z izdajo te bukve še kar naprej

malo parale živce. Tiskarji so pregnani, kaj ho;emo! Vedno nas presenetijo s kakšno »iznajdbo«. Predzadnja s hrbtom je bila skoraj usodna,
zadnja, vsaj upajmo, da je zadnja, z
lepilom pa zadnji »cvek v trugo«.
Seveda je tu še nekaj udeležencev, ki so nosili kar velika bremena>
Jure, oblikovalec, že natika ;rna
o;ala in se dela nevidnega, da ne bi
slu;ajno prišli z idejo, da bi dodali še
kakšno novo tiskarsko polo ali izboljšavo in zahtevali recimo nujni
dodatek k zborniku 2, ki pa naj bi se
samega zbornika nekako držal in bi
bil v principu njegov integralni del,
da bralec tega tako reko; sploh ne bi
opazil in bi mislil, da drži v roki v
bistvu eno in isto knjigo< Marko, ki
je strokovno obdelal vse fotografije,
da jih lahko zdaj v zborniku 2
ob;udujete, kot da jih je delal en fotograf v isti velikosti, je tudi že zagrabil belo palico in se zdaj dela slepega, da ne bi slu;ajno Irena D. našla
še kakšne nujne fotografije, ki bi jo
bilo nujno treba »zaprmej« stla;iti
zraven, saj je vendar še dovolj ;asa!
Seveda ga je dovolj, ampak za
zbornik 3! :ez deset let. Takrat bo
še boljši, lepši in najpopolnejši. Sko-

raj brez napak. Zato ne dvigamo kozarcev samo za ta
zbornik, ampak že za novega!
Prijazni gostitelji so poskrbeli tudi za vse, ne samo za
hrano, pija;o in lepe nagovore. Imeli smo enkratno priložnost spremljati kratek, a u;inkovit kulturni program, ki
ga je povezovala naša velika deklamatorka Magda, hkrati
tudi organizatorka prireditve. Poskrbela je, da sta nastopili dve generaciji naših rodovin< Kaja na flavti, Maša s pesmico in Erazem na ksilofonu od najmlajših in sama Magda kot predstavnica babic in dedkov s ;ustveno izpovedano recitacijo. Prireditev, kot se spodobi, ni ostala neopažena, ker smo že ;ez dobrih nekaj ur lahko gledali fotografije
predstavitve na spletnih straneh Dolenjskega lista.
Vse tole sem lahko zapisal samo zaradi tega, ker sem
se ves ;as motal tam naokoli, mogo;e mi je sicer marsikaj
ušlo, brez o;al je težka, pa bo prihodnji;, vsaj tako upam,
že malo boljše ...
P. S. Med posebnimi gosti smo v prvi vrsti parterja
zasledili tudi Urško Oblak (Stritar), ki ji je po dolgih letih
omahovanja le uspelo enkrat pridirkati iz totega Marpurga, vsi sr;no upamo, da ne zadnji;! Razveselil se je je med
drugim pevski prijatelj Andrej K. in skupaj smo zapeli
nekaj okroglih na neuradnem delu sre;anja.
V;eraj sem mimogrede na cesti sre;al Petra Hawlino,
predsednika Slovenskega rodoslovnega društva, na predstavitvi sva se v gne;i pridno izogibala eden drugega, ki
mi je povedal, da smo društvo Kerini&Stritarji, kakor on
pozna zadeve na tem podro;ju, svetovni fenomen.
To pa je že nekaj, ;e to re;e prvi mož med slovenskimi rodoslovci. Kaj ne|
Peter Povh

Erazem

Maša in Klemen

Kaja

Skupinski posnetek po kon;anem zbiranju
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Pozorni gledalci Irena in Darko Iskra, Vlado in An;i Berglez, Alja Longo,
Aleks Longo, Urška Stritar, Eva in Peter Gspan

Sproš;en pogovor Andrej, Lidija in Alenka

Smeh je pol zdravja – za;etek zbiranja za skupinski posnetek
Vse fotografije foto Miha Kerin
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Sonček …
Do triindvajsetega leta nisem imela pojma, kaj je
cerebralna paraliza in vse, kar je povezano z njo, tudi
Son;ek. Pa bi lahko, že zaradi osebne razgledanosti,
sprejemanja druga;nosti … Takrat sem razmišljala o
povsem drugih stvareh> ljubezni, potovanju, brezskrbnosti, planih, ki sva jih imela z Marjanom.
Pa je prišla Maša in z njo dogodki in življenje, ki ni
bilo planirano niti v sanjah. Popolnoma druga;ne relacije »potovanj« in popolnoma ni; brezskrbnosti.
Sama negotovost, strah, jok, žalovanje, iskanje ;udeža
in odgovora na vprašanje> »Zakaj|«
Pa je k sre;i tudi to minilo. Potovanja na relaciji
bolnišnica–dom–Stara gora–dom so se spremenila na
relacijo dom–morje–kamorkoli–dom, negotovosti in
strahu je bistveno manj, ;udeže tistih, ki jih za dober
denar obljubljajo, pa sem tudi nehala iskati. Odgovorov na vprašanje »Zakaj|« imam pa glede na svoje
prepri;anje o življenju ve;. Vendar je to že druga
zgodba …
Pa da preidem k temi, za katero sem obljubila, da
napišem ;lanek>

Otvoritev
centra Sonček
Krško
Kot neprofitna in nacionalna invalidska organizacija je Zveza Son;ek pri financiranju investicijskih
projektov zelo odvisna od donatorskih in sponzorskih sredstev. S temi sredstvi se financirajo izgradnje
in adaptacije objektov, v katerih se izvaja program
varstva, vodenja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji. V ta program so vklju;ene osebe z invalidnostjo,
ki niso zaposljive na prostem trgu dela.
Zaradi spleta okoliš;in je bilo treba v Krškem pridobiti novo lokacijo oz. prostore, ki so bili potrebni
obnove in dograditve oz. funkcionalne preureditve.
Stavbo z veliko površino okoli nje je bilo treba popolnoma preurediti oz. prilagoditi potrebam uporabnikov. In ker se bo drugo leto v Center Son;ek Krško
vklju;ila tudi najina Maša, sva se po posvetovanju s
pristojnimi Zveze in Društva Son;ek z Marjanom
odlo;ila, da ve;ji del bremena za zbiranje sredstev in
koordinacijo adaptacije prevzameva midva. No, in z
»midva« je prišlo na »Marjan«. Sledil je dvomese;ni
nenormalen tempo … Ko sva že skoraj obupala, sva
pomislila na Mašo … Seveda vsega tega ne bi bilo brez
razumevanja, dobre volje in predvsem finan;ne
pomo;i donatorjev in sponzorjev. V za;etnem stadiju
si sploh nismo upali razmišljati o tako visokem
cenovnem vložku za adaptacijo, vendar tolikšne
pripravljenosti donatorjev za pomo; res nismo
pri;akovali – od organizacij do posameznikov.
Ko ;lovek pomisli, da je dobrodelnost samo še
;rka na papirju, spoznaš, da k sre;i v težkih trenutkih
ne ostaneš sam.
Prilagam slike, ki povedo ve; kot besede …
Jerneja Dornik

Kamčatka 2009
Že kakšno leto je preteklo, odkar sem na uredniškem odboru Trt obljubil, da napišem nekaj vtisov s
potovanja na daljni ruski vzhod in na Kam;atko. Zdaj
je pred vami obljubljeni prispevek.
O Kam;atki sem razmišljal že nekaj let, ker so me
o;arale fotografije v revijah in kakšna dokumentarna televizijska oddaja, da o internetu in predstavitvah, ki jih
dobivamo z elektronsko pošto, niti ne govorim. O tem
sva se pogovarjala s pevsko prijateljico Vido Medved –
svetovno potnico, ki si v zadnjih letih vsako leto privoš;i
kar nekaj potovanj v eksoti;ne kraje. Tako sva se neko;
odlo;ila, da greva skupaj na Kam;atko, ko se bo pokazala priložnost, ki bo skladna z najinimi siceršnjimi obveznostmi. Nekega lepega dne spomladi 2009 me je
Vida obvestila, da agencija Ars Longa organizira izlet na
daljni ruski vzhod in na Kam;atko avgusta 2009 in da
zbirajo prijave. Kocka je padla in prijavil sem se. Dolgo
sem prepri;eval še Alenko, da gre z menoj, a se je nekoliko bala medvedov, rafta ipd.
Kon;no smo imeli julija sestanek na agenciji, kjer so
nas seznanili s podrobnostmi glede potrebne opreme za
potep, zaš;ite pred komarji, kompletov prve pomo;i in
predvsem na;rtovane poti, podkrepljene z nekaj diapozitivi. Posvet je trajal dobro uro, potem pa sem odhitel v
službo še nekaj uredit. Takrat me je poklical Jožko Colari; in vprašal, ali gremo skupaj na Kam;atko. Kakšna
telepatija, sem si mislil, potem pa ugotovil, da je bila na
posvetu tudi Elizabeta Suhadolc, ki me je videla na sestanku. Vesel sem bil dodatnega para za skupni potep.
Ko sem Alenki razložil, da se nima ;esa bati, in ji povedal zadnjo novico, se je kon;no odlo;ila, da gre zraven.
Potem pa si je zlomila prst na nogi in njena odlo;itev je
padla v vodo. Do;akala me je, ob povratku s potepa, z
gipsom na nogi.
Kam;adalci, kot si pravimo, smo odleteli v Moskvo
6. avgusta 2009. Tam smo le presedlali na lokalnega tupoljeva in se odpravili do Irkutska z no;nim letom, na
katerem smo najprej doživeli son;ni zahod, potem pa
dokaj hitro, zaradi leta proti vzhodu, tudi jutranjo zarjo. Irkutsk nas je pri;akal v rahlo obla;nem vremenu.
Sprehodili smo se po mestu in si ogledali nekaj ;udovitih cerkva treh razli;nih religij, ki si delajo družbo ob
lepo urejenem parku. Park so skrbno pometali ;istilci
in ;istilke. Za trenutek smo lahko prisostvovali celo
obredu, ki je potekal tako, da je duhovnik opravljal svojo pridigo in molitve ob oltarju, v lo;enem glavnem prostoru pa so se odzivale in pele dekleta in žene.

Irkutsk - Sinagoga

V mestu so nas prevzela okna na starejših lesenih
stavbah z razkošnimi okraski in lepo poslikavo, kakršna smo potem našli v razli;nih izvedbah v bližnji vasi
Ust ordinskij. Pravo bogastvo ljudske arhitekture. Presenetili so nas tudi skromni, vendar ;isti domovi.

Ust Ordinskij – znamenita okna s polknicami

Posebno mi je ostalo v spominu sre;anje s šamanom
in z Burjati, avtohtonimi prebivalci vasi, ki so nas sprejeli s svojim obredjem. Najprej sam šaman, ki je z zvene;im
glasom iz grla v pozdrav zapel svojo pozdravno pesem.
Zakuril je majhen ogenj, prek katerega smo morali stopati oziroma kriliti z nogami, potem pa nas je sprejelo
lepo dekle in vsakomur na ;elo pritisnilo ;rno pikico v
znak dobrodošlice. Sledilo je obredje z dekleti in fanti v
njihovih ljudskih obla;ilih. Z Vido sva imela posebno
;ast kot edina babica in edini dedek iz odprave, da sva se
vklju;ila v obred. Oblekli so naju v njihova obla;ila, potem pa sva doživela poseben krst, ki ga je spremljal nastop folklorne skupine s pesmijo in plesom. Tudi sama
sva morala nekaj zapeti, na koncu pa smo morali iz svojih vrst izbrati junaka, ki se je spoprijel v rokoborbi z
fotografije Foto AK
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Deklica za sprejem

Vkrcavanje v barko> Vojmir, Elizabeta, vodja odprave Borut in Jože

Dedek, babica in šaman foto Elizabeta Suhadolc

njihovim predstavnikom. Razšli
smo se seveda prijateljsko.
Popoldne smo odšli z avtobusom v Listvjanko ob Bajkalskem jezeru, ki predstavlja najve;jo zalogo
pitne vode na planetu, saj meri po
dolžini okoli 700, po širini 70 kilometrov, najgloblje pa sega njegovo
dno prek 1700 metrov. O tej globini
smo se prepri;ali v simulatorju batiskafa, ki se spusti do te globine, na
oknih in linah pa se odvija film o
pravem potopu, kakršnega je v živo
doživel npr. predsednik Putin. Voda
je bila bistra in trije udeleženci,
Neva, Vida in moja malenkost, smo
se v ve;ernem mraku odlo;ili za
osvežitev. Razposajeno smo zapla-

vali in vodo tudi poskusili< bila je
odli;na. Prespali smo v novejšem
hotelu Majak ob pristaniš;u. Naslednji dan nas je ;akala plovba po jezeru do zadnje postaje transsibirske
železnice, ki potem izgine pod vodo
zaradi velikega jezu na reki Angari v
Irkustku. Angara namre; izvira iz
Bajkala, jez je namenjen hidroelektrarni in je povzro;il dvig jezerske
gladine ter potop železnice.
Plovba ni bila preve; prijazna,
ker je deževalo ob precej neusmiljenem vetru. Zapomnil si jo bom tudi
zato, ker se je ladjica zazibala ob
enem ve;jih valov, jaz pa sem dobil
za vrat vodno zalogo s platnene
strehe, ker je pa; pljusknilo ravno
takrat, ko sem se odlo;il, da grem po
pelerino. Vreme se je vendarle nekoliko razvedrilo, ko smo se izkrcali za
sprehod po železniški progi do prostora za piknik, kjer nas je ;akala
pojedina. Tudi tam nam je ponagajal
veter in enemu izmed omizij skoraj
odnesel nadmizni dežnik, sen;nik
ali son;nik, ;e ho;ete.

Nagajivi dežnik pri Leku in Krki (Vojmir in
Mateja, Jože in Elizabeta)

Hotel Majak v Listvjanki

foto AK

Andrej, Vida in Neva - Ve;erna osvežitev v Bajkalu
foto Eva Medved

Med obiskom limnološkega inštituta smo se seznanili z
endemi;nimi živalskimi vrstami iz
Bajkala, med drugim z jesetri in s
slovitimi bajkalskimi tjulnji. Zadnji
so se kasneje predstavili s svojim
vragolijami na posebni »cirkuški«
predstavi. Zanimiv je bil muzej na
prostem v brezovem gozdi;u in na
njegovih jasah, kjer smo si lahko
ogledali kme;ke hiše, gospodarska
poslopja, cerkev, šolo in obrambno
dvoriš;e. Res lep primerek muzeja.
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Jeseter in tjulenj iz Bajkala foto AK

Pri;akala nas je vodka

Pogled z Amurja
Muzej na prostem - šolski razred

Spomenik žrtvam 1941-1945

Muzej na prostem - cerkvica

Prodajalka v pokriti tržnici Irkutsk foto AK

Po povratku v Irkutsk smo
ob;utili utrip tržnice na prostem in v
pokritem delu, kjer me je premamil
losos ali pa njegova prodajalka, kar se
mi je maš;evalo šele v Ljubljani, kajti
sicer lepo zapakirana riba ni prestala
dolge poti. Zve;er sta sledila še sprehod po ulici Karla Marxa in obisk
italijanskega lokala Marciano, nekateri pa so zavili v bavarsko pivnico na
drugi strani ceste. Po;itek s prigrizkom je hitro minil in že smo poleteli
še nekaj ;asovnih pasov proti vzhodu, v mesto Habarovsk (600.000 pre-

bivalcev), ki leži na soto;ju rek Amur
in Ussuri tik ob meji s Kitajsko. Velja
za najlepše in najudobnejše mesto v
državi ali vsaj eno najlepših po anketah v zadnjih letih.
Prispeli smo v zgodnjih jutranjih
urah in se odpravili na krajši po;itek
v hotel, potem pa na jutranji sprehod
po mestu, ki ima nekako evropski
videz z elegantno arhitekturo s konca 19. in za;etka 20. stoletja, ne
manjka tudi zgradb s konca 20. in
za;etka 21. stoletja. Naš bližnji cilj je
bila restavracija, kjer nas je pri;akal
aperitiv – mo;no ohlajena vodka v
rosnih kozar;kih, opremljenih z nabodalci kruha, sira in zelenjave. Panoramo Habarovska smo si ogledali
s plovbe po prostranem Amurju, od
koder je videti veliko markantnih
objektov od najdaljšega ruskega mostu, ki je upodobljen na bankovcu za
5000 rubljev, do sakralnih objektov
in veli;astnega spomenika žrtvam
vseh vojn vklju;no z zadnjo v Afganistanu. Omenjeni most je nova
razli;ica prvotnega železniškega, ki
je bil zgrajen leta 1916. Sedanji dvonadstropni iz leta 1999 je namenjen
cesti in železnici, meri pa 3890 me-

Vakzal - glavni kolodvor, Vladivostok

Kontejnerski terminal

trov. V prometu smo zasledili veliko
osebnih avtomobilov z volanom na
desni strani, ker Rusi radi kupujejo
poceni rabljene avtomobile iz Japonske. Povedali so nam, da je bojda Putin že prepovedal take avtomobile,
kar pa je na daljnem vzhodu Rusije
povzro;ilo veliko negodovanje in državljansko neposlušnost, zato je morala oblast popustiti.
Zve;er smo se vkrcali na vlak
Okean, ki nas je popeljal po transsibirski železniški progi skozi domovino ussurijskega tigra do 800 kilometrov oddaljenega Vladivostoka. Ta
no;ni skok mi je ostal v spominu po
jedilnem vagonu, ki smo ga postopno
zavzeli na nekaj omizjih. S kolegom
sva prisedla k ruskemu gradbeniku,
ki je potoval v Vladivostok na sre;anje
gradbincev. Hitro smo se spoprijateljili, naro;il sem rusko penino, on pa
steklenico vodke, kar je povzro;ilo
veliko dobre volje, potem pa še trden
spanec do jutra. Nekoliko prekrokani
smo se na železniškem kolodvoru slikali na dobri stari lokomotivi – muzejskem eksponatu iz prejšnjega stoletja. Vladivostok (590.000 prebivalcev) je najve;ja ruska pacifiška luka
ob znamenitem, neosvojljivem zalivu
Zlati rog. Znan je po vojaški floti, katere del;ek smo videli med plovbo po
zalivu. Od zunaj in znotraj smo si
ogledali znamenito podmornico S56,
ki je med drugo svetovno vojno potopila deset sovražnih ladij, zdaj pa je
muzej na luški obali.
Zanimiv je bil dopoldanski ogled
zaliva z ladjico vse do ustja in skoka v
Japonsko morje, kjer smo naleteli na
veliko šolsko vojaško trojambornico,
visoko najmanj 50 metrov. Ob obali
so se vrstila skladiš;a, kontejnerski
terminal in številne tovorne ladje, videli pa smo tudi nekaj ledolomilcev.
Za ogled panorame mesta smo se
peš povzpeli na enega najvišjih
gri;ev nad mestom do razgledne
ploš;adi s spomenikom sv. Cirilu in
Metodu. Sestopili smo s pomo;jo
zobate železnice in se sprehodili
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Šolska jadrnica, trojambornica Nadežda

Znamenita podmornica S56

mimo gradbiš;a novega vise;ega cestnega mostu prek zaliva Zlati rog.
Potep smo zaklju;ili z ogledom stavbe morskega pristaniš;a in notranjosti kolodvora, od koder so nam ostale v spominu poslikave stropa v osrednji ;akalnici.
Utrip mesta smo za;utili ob popoldanskem sprehodu po peš coni z
urejenimi nasadi in vodometi. Od
tod se spominjam treh deklic, ki so
zapele pesmico o mornarjih, kar so
mi dovolile posneti s kamero. Ob
obali so zabaviš;ni park s številnimi
adrenalinskimi napravami, lepo urejeno sprehajališ;e in peš;ena plaža,
kjer je bilo nekaj kopalcev, ;eprav je
sicer kopanje prepovedano zaradi
onesnažene vode.
Preno;ili smo v hotelu Vladivostok, naslednji dan pa odleteli ;ez
Ohotsko morje in Kurilske otoke na
Kam;atko, ki je od Ljubljane oddaljena kar enajst ;asovnih pasov. Pristali smo na letališ;u Petropavlovsk
kam;atskij in se proti ve;eru namestili v hotelu Edelveis (planika).
Kon;no Kam;atka!
Nadaljevanje sledi!
Andrej Kerin

Priimkova delavnica – priimek Kerin
Mogo;e veste, da lahko vsako sredo zjutraj na Radiu Slovenija 1 poslušate Priimkovo delavnico – kratko rubriko o slovenskih priimkih. Oddajo pripravita
profesor Janez Keber in novinarka Darja Pograjc.
Priimek Kerin je najpogostejši v spodnjesavski regiji.
Njegov izvor in pomen so iskali v slovenskem, nemškem
in latinskem jeziku. V Sloveniji je ta priimek na 415. mestu
po števil;nosti. V za;etku letošnjega leta se je po podatkih
Statisti;nega urada Slovenije z njim podpisovalo 625 prebivalcev in prebivalk Slovenije. V preteklosti naj bi se zapisoval Kern, a so mu zaradi lažje izgovorjave dodali i.
Novinarka RTV Darja Pograjc se je pogovarjala s
;lanom Društva K& S Rokom Kerinom.
Rok je povedal, da izhaja iz dveh priimkov Kerin, po
strani babice Mal;i Kerin pripadnice debla Kerinov in
Stritarjev in njenega moža Zvonka Kerina, ki, izhaja iz
okolice Krškega, vendar niso bili prej prav ni; v sorodu.
Omenil je izdajo novega Zbornika Kerinov & Stritarjev, iz katerega je razvidno širjenje drevesa z drugimi priimki in pojavljanje priimka v drugih okoljih,
;eprav je ve;ina Kerinov ostala v doma;em okolju.

Rok je povedal tudi, da kot športnik veliko potuje
po svetu in da se s tem priimkom pravzaprav zelo redko sre;uje. Kot anekdoto je dodal, da so v Argentini
zamenjali njegovo ime za priimek.
Novinarka ga je nato vprašala, kako smo se lotili raziskovanja daljnih sorodstvenih vezi. Povedal je, da smo
izdali že drugi zbornik in da gre za Kerine iz Podbo;ja,
tako da se je raziskovanje za;elo z letnico 1841, ko je bil
rojen Janez Kerin, ki da je veljal za veleposestnika v tedanjih ;asih in je bil prvi, ki je v te kraje prinesel petrolejko. Poleg tega je bil prvi, ki je prinesel žlahtno trto, iz
katere so pridelovali vino, danes zelo znani cvi;ek. Bil je
pa tudi zelo podjeten, ker je od drugih kmetov kupoval
slive, jih sušil in prodajal v Italijo ....
Seveda je povedal še ve; in ;e kdo želi, lahko posluša
oddajo na povezavi> http>\\tvslo.si\#ava2.122276880
Res zanimivo, predvsem se je pa zelo dobro odrezal Rok s svojim komentarjem. Lahko mu ;estitamo!
Pa sre;no vsem skupaj!!!!
December, 2011 Vidka Sotler
Vidka Sotler

Naši okrogli jubilanti 2011
– osemdesetletniki
Letos smo si s programom dela naložili, da bomo
ob ;astitljivih obletnicah obiskali naše jubilante, ki so
v letu 2011 napolnili osemdeset let, ;as pa hitro beži in
zato nam je uspelo to storiti le delno.
Seveda je bilo za pogovore nekaj ;asa tudi ob drugih dogodkih, kot so skupš;ina, sre;anje s piknikom
in predstavitev zbornika, vendar smo tam sre;ali le
nekatere. Voš;ila so jubilanti sprejeli s stiskom rok in
objemom svojih najbližjih.
O Zofiji Zidar smo objavili ;lanek, ki sta ga v imenu
njene družine napisali vnukinji Mateja Kus in Sara Zidar, in objavili ;estitko vseh Kerinov in Stritarjev.
Presene;enje, ki so ji ga pripravili njeni najbližji, je
prav gotovo odtehtalo uradni pogovor, saj je bilo pogovarjanja ob slavju v aprilu obilo.
Alojziju Andreju Bani;u smo pevci s svojci pripravili presene;enje s podoknico in šopkom prav na rojstni dan, ;lanek o njem pa je napisal njegov brat Janez
Bani;. Ob podoknici je bil pogovor obsežen in izvedeli smo marsikaj, kar bo morda še zagledalo lu; sveta
tudi v kateri od naslednjih številk Trt.
Zoran Didek ml. je bil po zaslugi sestri;en, naše odbornice Irene Didek-Pregl in Matjane Didek-Brumec, deležen
šopka na daljavo v svojo Opatijo, ta zapis pa naj bo skromna vest o tem, da je 25. oktobra 2011 doživel visok jubilej.
Pred ;asom se nam je oglasil s ;lankom iz svoje mladosti, ki
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smo ga objavili in z zanimanjem prebrali v Trtah, zato upamo, da se bo odzval našemu vabilu na na;rtovani pogovor,
;etudi se zdaj leto izteka in ga bomo najbrž lahko opravili
šele v za;etku prihajajo;ega leta 2012.
Zadnji od jubilantov je Stjepan Novosel, ki je 12. decembra 2011 napolnil 80 let. Doslej nam ni uspelo vzpostaviti stika z njim, ker se nam je ribniška veja Kerinov in
Stritarjev nekako odmaknila. Nekaj pa se je vendar premaknilo; iz zanesljivih virov smo izvedeli, da Stjepan zdaj
domuje v Krškem in zato morda bližje Kerinom.
Na;rtujemo obisk, težko pa se bo to zgodilo, preden vstopimo v leto 2012. Gotovo pa bo zanj presene;enje tale številka Trt s spodnjo ;estitko, namenjeno zadnjima ;astitljivima jubilantoma v imenu vseh Kerinov in Stritarjev!
Andrej Kerin
Predsednik društva

Ustvarjalni koti;ek

Pingvini
Ideja za pingvinjo družino na ledu se je porodila v našem
vrtcu. Izdelke so izdelali otroci v skupini Mravljice v
Zasebnem vrtcu Zvezdica. Da si bomo lažje pri;arali
zimsko vzdušje, lahko z ledeno zimsko pokrajino
tudi sami okrasimo kakšen koti;ek. Morje z ledenimi gorami in ledene površine bomo naredili iz stiropora, da pa bo vse skupaj res zanimivo, bomo dodali
pingvine. Naredimo jih tako, da iz moosgumija ali kartona izrežemo ;rn kožuh in ga nalepimo na stiroporno
jajce. Iz oranžnega ali rumenega materiala izrežemo še
oblike za noge in kljun. O;i pingvinu narišemo kar s flomastrom. Pri lepljenju uporabimo lepilo za papir in les,
npr. Mekol, saj bi se stiropor pri uporabi univerzalnih
lepil, kot je npr. Uhu, stopil. Vesela pingvinja družina
bo vsekakor druga;en in netipi;en okras našega doma.
Daša Kerin Cerkovnik

Otro[ki koti;ek

Potrebujemo>
½ ploš;e iz stiropora
½ stiroporna jajca
½ moosgumi
½ škarje
½ lepilo za papir in les

Zoranu Didku in Stjepanu Novoselu,
častitljivima jubilantoma,
ki sta napolnila 80 let, ob izteku
leta 2011 iskreno čestitamo in jima
kličemo še na mnoga zdrava leta.
Kerini in Stritarji

Vse fotografije Daša Kerin Cerkovnik

Risbica Romeo in Julija - Kaja Kova;i;
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Kri/anka

14. slovenski festival vin
in 4. festival kulinarike

Hrasti

17. in 18. novembra sta se v ljubljanskem Grand hotelu Union odvijala 14. slovenski festival vin in 4. festival
kulinarike. Njuna izvedba je potekala pod vodstvom
idejnega o;eta Rada Stojanovi;a. Festival kulinarike
ima za naše društvo poseben pomen, saj sta ga vsebinsko zasnovala ;lana društva Kerini in Stritarji Katarina
Berglez in njen partner Bine Vol;i; in k ogledu pritegnila tudi nekaj ;lanov društva.
»O hrani se ne moremo samo pogovarjati, treba jo je okusiti in spoznati njeno ‚zgodbo‘,« je bila rde;a

nit festivala, na katerem so kuharske mojstrovine predstavljali v Galeriji okusa in Gledališ;u okusa. Galerija
okusa je predstavljala avtorska dela slovenskih kuharjev in petih kulinari;no-slaš;i;arskih izobraževalnih
institucij. Predstavil se je tudi pariški Kulinari;ni inštitut Le Cordon Bleu. V Gledališ;u okusa se je v pravi
profesionalni kuhinji odvilo osem kuharskih predstav
priznanih chefov. Med nastopajo;imi sta se predstavila
tudi Bine Vol;i; in profesor Philippe Clergue.
Andrej Kerin ml.

Kulturno-umetniško društvo
Krka praznuje 40 let delovanja
Na spletnih straneh našega podpornika Krke, d. d.,
smo zasledili vest, da Kulturno-umetniško društvo
Krka praznuje 40 let delovanja. Poklicali smo predsednika društva Mitja Pelka in mu ;estitali ob jubileju ter
ga zaprosili za fotografijo, ki bi jo lahko ob tej priložnosti objavili v Trtah. Prijazno se je zahvalil in nam posredoval fotografijo pevskega zbora s slovesnosti ob jubileju
ter zapis, ki govori, da KUD Krka sledi ideji razvoja kulturno-umetniške dejavnosti in bogatenja kulturnega življenja zaposlenih v Krki in vseh, ki se želijo ljubiteljsko
ukvarjati z dejavnostmi s podro;ja kulture, že od ustanovitve 17. decembra 1971.
Galeriji Krka v Novem mestu in Ljubljani, Gledališki klub Krka, Mešani pevski zbor Krka, Literarna sekcija, Dolenjski knjižni sejem in Ustvarjalne delavnice so
sekcije društva, ki so v obdobju od za;etka do danes
pripravile ve; kot 650 razstav, gostili so 161 sre;anj gledališkega kluba, 21 slikarskih kolonij, 34 dolenjskih
knjižnih sejmov, Mešani pevski zbor pa je doma in v
tujini samostojno nastopil skoraj 400-krat. Sekcije društva vodijo sodelavci iz Krke, ki jih posamezna podro;ja
še posebej zanimajo. Prvo predsedovanje je leta 1971
prevzela Joža Mikli;, sledili pa so ji Staša Vovk, Marija
Žvegli;, Janez Bernik in Mitja Pelko.
Pelko poudarja, da si bo Kulturno-umetniško društvo Krka tudi v prihodnje prizadevalo v svoje aktivnosti
vklju;evati zaposlene, najmlajše ustvarjalce, ki se na svojo
ustvarjalno pot šele podajajo, pa tudi najbolj uveljavljena
in zvene;a imena iz Slovenije in tujine ter na ta na;in prispevati k vznemirljivosti in raznolikosti kulturnega ži-
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vljenja. Da je prispevek društva opazen in dragocen, je na
slovesnosti izpostavil tudi direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Igor Teršar, ki je
društvu podelil posebno priznanje za neprecenljiv prispevek na podro;ju kulturnih dejavnosti na Slovenskem.
Uredništvo Trt

Kulturno-umetniškemu društvu Krka
ob častitljivem jubileju iskreno
čestitamo in mu želimo še
veliko uspehov!
Društvo Kerini in Stritarji
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Zadnje novice

Nova dvojčka
rodbine Kerin

Rodil se je
Maks Kerin

28. 5. 2011 se je mamici Teji Kerin in o;ku Slavku
Gorencu najve;ja želja izpolnila, saj kar 2 zaklada v
naro;je sta dobila. H;erko Injo, ki je tehtala 1900 g in
merila 45 cm ter sin;ka Tiana, ki je bil težak 2220 g in velik 47 cm. Mami ju pohvali, da sta zelo pridna in sta sedaj
že prava korenjaka polna veselja. Njuna prababica Mal;i,
ki ju nadvse obožuje, pravi, da sta dva mala angel;ka.
Mamica Teja Kerin

27. oktobra 2011 ob 11>34>43 smo prejeli s Simonovega
mobilnika sms naslednje vsebine>
Pozdravljeni! Ime mi je Maks rojen sem bil danes ob
10>51. Težak sem 3670 g in velik 53 cm. Z jokom bom
zabaval sestrico Zalo, mamico Janjo in atija Simona.
Maks Kerin

pozicija spletnega naslova

37 mm

Inja in Tian

foto Teja Kerin

2r
Novim
Kerinom Inji, Tianu in Maksu
veliko sreče na življenjski poti
r
mamicam
in očkom
pa iskrene čestitke!
w w w. k r k a . s i

Kerini & Stritarji

Maks in Zala

foto Simon Kerin

Čestitka našemu predsedniku
Andreju Kerinu za rojstni dan
člani Društva Kerini & Stritarji

Ali je res že okroglih 70?
Ni mogoče, pa vendar je.
Da bi ostal zdrav, vesel,
Radi bi videli mi,
Eno pa še rekli bi,
Jasno, radi te imamo vsi!
Irena Didek-Pregl

w w w. k r k a . s i
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