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POMLAD
Seveda je tole dokaj dolgočasen naslov. Lahko pomeni vse ali pa nič. Za uvodnik članek in nagovor bralcev pa se sploh ne spodobita. Zveni kot prosti spis v
tretjem razredu osnovne šole: rože zaudarjajo in ptički rjovejo! Da pesmic niti ne
omenjamo: Prišla bo pomlad in Gozdič ...
Zdaj smo že v juniju, ampak v resnici je vse skupaj precej bolj podobno aprilu.
Očitno pa se nam letos dogajajo zanimive vremenske spremembe, ki nedvomno vplivajo na naše počutje in obenem povzročajo kup nevšečnosti, težav in nesreč. Še dobro
si nismo oddahnili od žleda, že so tu poplave. Tokrat malo bolj vzhodno, ampak to
sploh ne spremeni dejstev. Spet je ogromno ljudi ostalo brez vsega, tudi brez strehe in
domačih živali, nujnih za preživetje. Duh solidarnosti je pri nas še vedno zelo živ: takoj
smo začeli z zbiranjem sredstev in nujnih potrebščin ter hrane in pijače za prizadete.
Človeška solidarnost pri nas ne pozna meja. In jih tudi nikoli ne bi smela poznati. Saj
so tako ali tako bolj v glavah kot v resnici … Ravno tako je z našim druženjem: če ga
redno gojiš, postane del tebe, odnosa, prijetne navade, je brez meja. Pravzaprav kot
»ena taka« ljubezen. Do vseh in brez razlike. In dokler bomo živeli in se družili tako
kot do sedaj, v »pomladi«, naj kar traja in traja. Brez konca. In še naprej.
Zelo zares in dobesedno začnemo konec avgusta, ko bomo »odslužili« počitnice.
In se dobili na travniku ob Krki, tam, kjer smo se tudi lansko leto. Le poglejte pozorno med notranje strani teh Trt: vse informacije o našem srečanju so že tam. Vzemite
koledar v roke in si z rdečim občrtajte datum, da ne bi slučajno pozabili. In bi vam
bilo lahko potem žal.
Peter Povh
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Iz zanesljivih virov smo 21. 5. 2014 prejeli v
uredništvo Trt faksimile o cvičku in naslednje
besedilo:
Priprave na arhivski referendum so se začele ...

PIKNIK 2014

Društva Kerini in Stritarji bo 30. avgusta 2014
Še malo, pa se bo poletje spet začelo prevešati v tisti del
leta, ki ga poznamo kot delavni, šolski, malo hladnejši, običajno tudi deževni mesec september, zato si bomo pred
tem za boljše jesensko počutje še malo napolnili baterije
na našem tradicionalnem pikniku, ki ga prirejamo vsako
zadnjo soboto v avgustu. Letos je ta čast pripadla tridesetemu avgustu in takrat ste vsi člani, prijatelji in simpatizerji Društva Kerini in Stritarji vabljeni na PIKNIK 2014. Dobili se bomo na istem mestu, kjer smo bili že lani, to je pod
kozolcem na piknik prostoru pred vasjo Velike Malence
ob Krki. Začetek piknika je formalno ob enih, že prej pa se
bo začel kulturni in rekreativni program.
V kulturnem delu piknika bomo predvidoma obiskali Posavski muzej na gradu Brežice. Zbirno mesto
bo pred gradom ob desetih dopoldne, o podrobnostih
in morebitnih spremembah boste pravočasno obveščeni po vseh komunikacijskih kanalih, ki jih imamo
na voljo, od tega članka do Google Plusa, elektronske
pošte in čisto običajnega telefona.
Za rekreacijo in zabavo bomo letos ponovno organizirali čolnarjenje po Krki. Možni sta dve poti, daljša s
startom v Velikem Mraševem in krajša iz Cerkelj, obe

POZABLJENA FOTOGRAFIJA
Sedemdesetletnik Janez Banič je takole na pikniku 30. maja 1998 ob lovski koči v Velikem Mraševem
pokazal mladeži uporabo hodulj – športnega orodja
njegove mladosti. Preizkusilo jih je še več mladincev.
Foto Miha Kerin
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pa imata cilj v Velikih Malencah ob prostoru za piknik.
Prosimo vse zainteresirane veslače in potnike, da sporočijo svoje želje oziroma kateri dolžini poti bi dali
prednost. Pot od Mraševega traja dve do tri ure, ker je
vmes predvideno kopanje v Krki, iz Cerkelj pa se lahko
pride na cilj približno v eni uri, kar je skoraj premalo za
popolno doživetje reke, če je le primerno vreme. Na
čolne bomo obvezno vzeli nekaj popotnice, da nas ne
bo pestila žeja. Prevoz nazaj na start po avtomobile je
organiziran, za varnost na reki pa moramo v prvi vrsti
poskrbeti sami, tako da izlet odsvetujemo neplavalcem
in bolnikom. Otroci dobijo obvezne rešilne jopiče.
Na pikniku si bomo tako kot lani v lastni režiji pripravili kaj za pod zob in s seboj prinesli razne športne
pripomočke, na primer frizbije, loparje za badminton
in celo vrv za hojo po njej ter padanje z nje.
Zdaj lahko le še upamo, da se nas bo ubogo podnebje usmililo in nam naklonilo vsaj toliko sončnih žarkov kot lani. Prisrčno ste vabljeni vsi, mladi in stari, na
največji družinski piknik daleč naokoli!
Marko Banič
marko.banix@gmail.com

FOTO KOTIČEK

Potapljača
Z bratom Drejcem sva bila leta 1958 zelo navdušena, ko nama je oči povedal, da bo poleti v Fiesi prvi povojni potapljaški tečaj, ki ga je organiziralo Društvo za raziskovanje morja. Prijavila sva se in
že pozimi smo imeli teorijo ter prve mokre vaje v
banji kopališča Ilirija. Tako so takrat imenovali zelo
majhen pokrit bazen v kotu kopališča.
Najina prva oprema, ki sva jo dobila leto ali dve
prej, je bila izdelana v tovarni Sava v Kranju. Plavuti
iz modre gume so imele po tri rebra in vmesno
»kožo«, fiksni petni pašček pa je bil za najina stopala
nekoliko prekratek. Zato sva v Kolizeju našla vulkanizerja, ki nama je (na žalost) s črno gumo pašček
podaljšal. (Tudi vulkanizer pri Karlovškem mostu ni
imel modre gume) Maska je bila precej trda, gumijast rob pa je bil s kromiranim eliptičnim obročem
stisnjen ob navadno steklo. Dihalna cev je imela gumijast ustnik, na zgornjem delu pa navzdol obrnjen
košek, v katerem je bila žogica za pingpong. Tega
sva tako kot »pravi« potapljači seveda snela.
Po koncu pouka sva težko dočakala odhod v Fieso, kjer smo bivali v šotorih ob jezeru. Vsako jutro
je zarohnel veliki vojaški kompresor, s katerim so
inštruktorji polnili akvalunge. Imeli smo nekaj
akvalung z enojno večjo jeklenko tipa Cousteau ter
eno lažjo s tremi manjšimi aluminijastimi rezervoarji tipa Aga, ki pa je imela priključena dva regulacijska ventila, kar je omogočalo tudi začetne potope v družbi inštruktorja.
Za začetek (in tudi potem) smo imeli v zalivu
zasidran lesen splav, na katerega smo pripeljali večje tlačilke za zrak z okoli 20 metrov dolgimi gumijastimi cevmi. Iz te baze smo potem trenirali potope tako, da je en tečajnik ali tečajnica na splavu s
tlačilko dovajal zrak drugemu, ki je imel v ustih
konec cevi. Čim globlje je odplaval, težje je bilo potiskati tlačilko (na srečo voda ni bila pregloboka).
Ker je bil v bližini splava prelom dna (in smo imeli
okoli pasu pripete uteži), si lahko tudi izdihnil zrak
in »skočil« s podvodnega roba na niže ležeče dno.
Zaključni izpitni potop smo izvedli v Piranu na
koncu pomola. Zato smo po obalni poti
iz Fiese prinesli vso opremo vključno z jeklenkami in utežmi. Pa se nobeden ni pritoževal, ker
smo resnično uživali v breztežnosti pod morsko
gladino.
Miha Kerin

Mlada frizerka
Tokrat nam je urednica Alja po pretečenem roku za oddajo
fotografij, 13. 5.2014 poslala v uredništvo naslednje sporočilo:
Zdravo Andrej,
fotografije nisem prejela še nobene, visi pa moja ena še do srede v STQ Travel Cafe na razstavi Obrazi sveta v okviru Društva
popotnih fotografov in fotoreporterjev.
In, da se še malce pohvalim: ... Ena moja fotografija (mlada
frizerka A07) je bila izbrana v okviru Ljubljanskega fotografskega
salona 2014 v čb tehniki za na razstavo, ki bo (če prav vem?) v
Cankarjevem domu.
Obe prilagam.
Lp Alja
Rezultat je torej pred vašimi očmi, Alji pa iskrene čestitke!
Naknadno prejete fotografije bomo objavili v naslednjih
Trtah v septembru 2014.
Uredništvo Trt

Mlada Frizerka
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Obrazi sveta: Otožen pogled

foto Alja Pregl

foto Alja Pregl

Otroški kotiček

Na taboru

Šla sem na tabor v CŠOD Škorpijon. Tam sem bila v
sobi Zemlja. V sobi sem bila z Adriano, Zarjo, Tijano,
Ano in Besjano. Na taboru mi je bilo najbolj všeč, da
smo jahali islandske ponije in ko smo se zabavale. Hoteli smo iti v Avstrijo, ampak je začelo deževati. Prvi dan je
bilo na srečo sončno in smo šli na dolg sprehod.
Na poti v Ljubljano sva z Adriano peli pesem Prejšnji
teden me je stisnil spet.
Kalina Wedam, 2. A

Kalina Wedam na poniju

Uspeh Stele Sotler
Da jabolko ne pade daleč od drevesa, je potrdila
Stela Sotler, saj smo 30. maja 2014 v uredništvo Trt iz
zanesljivih virov prejeli naslednjo novico:
Stela Sotler je na likovnem natečaju „Očarljive rastline
v zelenem mestu“, ki sta ga razpisala Slovensko društvo za
biologijo rastlin in PIL, prejela nagrado za 1. mesto.
Priložen je bil tudi zgovoren dokument, fotografija
z razstave, ki si jo lahko ogledate ob risbi Zemlja pleše.

Steli iskreno čestitamo in ji na življenjski poti želimo še veliko likovnih uspehov!
Kerini & Stritarji

Stela srečna pod svojo risbo levo kjer piše 1. Nagrada Stela Sotler

Zemlja pleše avtorica: Stela Sotler
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Nekaj iskric s Kamčatke
2009
Tu gre pravzaprav za nadaljevanje prispevka, objavljenega v Trtah št. 64 decembra 2011, ko sem poročal
o prvem delu potovanja na Daljni vzhod. Nadaljevanje
sem takrat napovedal, nikoli pa ni naneslo, da bi ta
tema izrinila aktualnejše članke, in tako nisem našel
pravega elana in časa, da jo predstavim. Zdaj se je zgodilo, da avtorjem ni uspelo napisati obljubljenega, praznina pa je kar kričala po zapolnitvi številke. Priložnost
omogoča tudi nekaj več fotografij, še več pa jih boste
lahko našli na www.trte.org, kjer je objavljenih tudi
nekaj ostalih novic z brado. Dovolj bo za uvod ob peti
obletnici potovanja, zdaj pa k stvari.
Jutro v hotelu Edelveis se je začelo z odločitvijo, da
glede na vremenske pogoje in druge okoliščine krenemo proti nacionalnemu parku Kronotski.
Prvi korak na tej poti je bila menjava denarja v banki
na tržnici, kjer smo si dodobra ogledali vso ponudbo,
medtem ko je naš vodič Borut menjal denar. Mislili smo
si namreč, da bo menjava opravljena relativno hitro,
kljub opozorilu, da se stvar lahko zavleče. In zavlekla se
je čez vse meje! Po kakih dveh urah se je zmagoslavno
prikazal Borut. Heureka! Zmagali smo in dobili zeleno
luč za pot na letališče Elizovo. Zavzeli smo mesta v najetem avtobusu in že smo hiteli proti letališču.
Prijava in formalnosti so bile kljub precejšnjemu
navalu turistov hitro opravljene. Namestili smo se v
helikopterju ravno pravšnje velikosti za našo dvanajstčlansko ekipo. Zagledali smo sopke, kot pravijo
vulkanom Rusi. Iz dveh se je kadilo kot iz pipe strastnega kadilca, sicer pa so mirovali.
Kaldera Uzon
Pogledi na grebene pod nami so bili atraktivni in
že čez dobre pol ure smo v dolini zaznali fumarole,
sveže zelenje in celotni obroč gorovja okoli doline,
kjer je že pristalo nekaj helikopterjev. Ko se človek
znajde sredi planjave Kaldera Uzon, si kar težko zamisli, da je sredi ogromnega kraterja vulkana, ki mu je
nekoč (nekako pred 40.000 leti) izbruh odnesel celotni vrh, ostal pa je le obroč njegovih pobočij. Celotna
površina elipse meri v širino 9 in dolžino 12 kilometrov. Po podatkih na Wikipediji je Uzon zadnjič bruhal celo še 5700 let pred našim štetjem, zdaj pa miruje.
Teren je delno močvirnat, zato so speljane poti podobno kot npr. na Plitvicah po lepih lesenih hodnikih,
tu in tam pa smo se ustavili na nekoliko razširjenih

razglediščih. V daljavi sta koracala medvedja mati in
mladič, prav dober motiv za teleobjektive.

Kladera Uzon premore okoli 1000 toplih vrelcev

Glinast teren precej tekoče konsistence je bruhal kot
vrela polenta, le da so bili obročki okoli izbruhov zelo
pravilne obročaste oblike. Spet so škljocali fotoaparati.
Vonja po žveplu skoraj nismo zaznali, pač pa so se tu in
tam vili slikoviti oblački dima, ki je uhajal iz tal. Na hladnejših območjih smo opazili medvedje sledi. Kar nekoliko strašljivo. Sprehajali smo se dobri dve uri, potem pa
spet na helikopter in naprej v osrčje Kamčatke.

Bruhanje blata v lepe koncentrične kroge

Dolina gejzirjev

Kar strašljiv pogled na kipeče pobočje – Vitraž ob Gejzirnaji reki
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Spet so se pod nami vili grebeni in doline, po krajšem letu pa smo pristali na območju Doline gejzirjev, ki
jo je leta 2007 zasul ogromen plaz, nekaj milijonov kubičnih metrov zemljine, morda tudi kot posledica tektonskih premikov. V pozabo so odšli nekateri slikoviti
slapovi in gejzirji, voda pa zdaj išče nove smeri in vse
skupaj še vedno ostaja zelo privlačno. Eden od gejzirjev
bruha v določenih časovnih intervalih, ko se v njegovi
bližini nabere množica turistov, željnih dobrih posnetkov in morebitnih presenečenj. Tu se je sprehod vil po
bregu navzdol in nazaj, ogledali pa smo si tudi dokumentarne posnetke, kako je bilo tam pred omenjenim
plazom. Spet so zaropotali fotoaparati.

Pred nočjo smo si omislili kopanje v novem bazenu
s toplo vodo ob prenočišču, razporejanje po sobah pa
smo izvedli elegantno in brez problemov. Sam sem
prenočeval pri „medvedkah“ (materi in hčeri), ki sta
mi odstopili tretje ležišče. Spali smo kot ubiti, saj so
nas naslednji dan čakale nove dogodivščine.
Po zajtrku smo si ogledali kraj, spomenik junakom iz vojn na hribčku in majhen muzej korjaške in
itelmenske kulture. Sledil je premik proti jugu do šotorišča ob Veliki reki (Bolšoja reka), po kateri smo
naslednji dan načrtovali rafting oziroma spust z gumenjaki in ribolov. Namestili smo se po šotorih, proti večeru pa smo opravili kratek tečaj uporabe ribiških palic in veslanja na raftih. Doživeli smo tudi
obisk pravih medvedov, ki so si nas ogledovali, čofotajoč po Bistrici, medtem ko smo jih mi za spomin
fotografirali. Počutili smo se povsem varno, ker je
imel vodja taborišča puško, medvedi pa so vljudnih
obiskovalcev že tudi vajeni in se niso pritoževali nad
počutjem, medtem ko so lovili losose, kar s prvimi
tacami.

Seznanili smo se s pravili obnašanja v javnem bazenu.

Potem smo poleteli proti severu. Spet so se pod
nami vrstili grebeni in doline in potem ravnina, kjer se
je vila reka kot biserna ogrlica. Pristali smo na poljani ob
cesti, ki je peljala od Petropavlovska Kamčatskega proti
Essu. Tam nas je že čakal avtobus, ki se je med našimi
ogledi prebil do dogovorjene točke srečanja. Spet smo
se vkrcali vanj in nadaljevali pot do prenočišča v Essu, ki
leži približno na isti severni širini kot Moskva. Ob postankih zaradi fizioloških potreb smo okusili nadležnost
komarjev. Tik pred prihodom do cilja tistega dne so nas
sprejeli domorodci Korjaki s svojo folklorno skupino
sredi gozda in nam prikazali nekaj plesov z vzkliki deklic
ob spremljavi bobnov. Plesi so bili čarobni, manj prijetno pa je bilo snemanje prizorov, ker se nam ni uspelo
sočasno braniti pred komarji z otepanjem in snemati,
kljub številnim mazilom in posebnim ročnim uram za
odganjanje 3000 vrst komark (pikajo namreč le samice).
Domačini so jih navajeni, ker jih ne pikajo, nam pa so
povzročili kar nekaj preglavic. Predvidevamo, da je na
svetu precej več od 3000 vrst komarjev.

Naslednje jutro je bil čas za raftanje in odhod po
reki navzdol. Razporedili smo se v tri čolne in že po
nekaj metrih plovbe smo zaslišali Evin vrisk ob prvem ulovu lososa. Kasneje je bilo še nekaj ulovov, vodič pa nam je povedal zgodbo o treh raftarjih, ki so si
izbrali samovoljno, samostojno pot proti jugu, enega
pa je pojedel ali vsaj pokončal medved.
Po raftarskih doživetjih smo nadaljevali pot v Paratunko, kjer je umetno drstišče lososov. Tja se vračajo
vsi, ki so se izlegli v tej ribogojnici, in potem poginejo.

Medved je spet prišel na ribolov in nam bil v pravo zabavo

Na dogovorjenem mestu nas je spet čakal naš avtobus
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Zjutraj so se deklice v raftarski opravi poizkusile v kan-kanu

kosti. Vodič nas je ponovno opozoril na pazljivost,
malo kasneje pa na medveda, ki je že koracal okoli helikopterja, kjer smo pristali in pravkar poslušali predstavitev parka. Obstali smo in ga opazovali, kako se je
sprehodil po praproti mimo nas in potem zavil po svoje. Vse se je srečno izteklo.

Naš šofer in vodnik Borut z lososom v ribogojnici Paratunka

Kurilsko jezero
Treba se je bilo odločiti, ali gremo na Kurilsko jezero
ali se zadovoljimo s finančno manj zahtevnim pohodom, in odločitev je bila soglasna: »Gremo!« Prispevali
smo še za en let s helikopterjem in spet so se pod nami
vrstili novi atraktivni prizori. Vsak vulkan ima svojo fiziognomijo, ko ga vidiš z več zornih kotov, si počasi zapomniš tudi nekatera imena. Kot kasneje ob pohodu na
Gorelij nas je spremljal Viljučinski.

Sprejel nas je oborožen vodič; zdaj smo imeli kar tri

Na kontrolnem mostu za selitev lososov
Rečica v dolini med poletom na Kurilsko jezero

Ko smo se približali Kurilskemu jezeru, smo že iz
helikopterja zaznali medvedje kopalce, ki so si tu in tam
privoščili kakega lososa, potem pa se sprehodili po peščeni obali. Tam smo pristali tudi mi. Zbrali smo se
pred leseno hiško Zveznega urada za nadzor narave
Kurilsko jezero (Razprirodnadzor), ki je pod zaščito
Unesca. Sprejela sta nas oborožen vodič in znanstvenica, ki nam je razložila, kakšna je dejavnost urada za
nadzor. Seveda je jasno, da je treba obdržati to naravno
dediščino z vidika flore in favne s poudarkom na medvedih in naravnem drstišču lososov. Medvedi se tukaj
počutijo res lepo, saj le zamahnejo s prednjo šapo in že
sledi pojedina. Na razdalji kakih trideset metrov smo v
vodi zapazili medveda, ki je v tacah držal ribo in jo po
grižljajih počasi jedel. Vodič nas je opozoril, da se je
najbolje držati skupine pod njegovim vodstvom, da
lahko v primeru potrebe intervenira. Sprehodili smo se
po obali, kjer je bil pred dobro minuto medved in tam
pustil svoj iztrebek. Nekoliko dlje in na drugem bregu
ožine smo jih videli še več. Ena naših kolegic, ki je raje
hodila po svoje, se je na vsem lepem srečala iz oči v oči
z medvedom, kar ji je potem le nagnalo nekaj strahu v

Strokovna služba med drugim tudi prešteva losose,
ki se vsako leto vrnejo na drstišče. Za štetje so si omislili most čez ustje jezera, dolg okoli 80 metrov, pod njim
pa je jez, ki ima več vrat, skozi katera lahko lososi pridejo na drstišče. Tako jih lahko precej natančno preštejejo,
saj jih nagon sili prav tja. Ko premagajo jez, so lahek plen
za medvede, ki se sprehajajo ob mostu. Eden je prav tam
zanimivo čofotal, ko je lovil ribe. Postal je tarča naših
teleobjektivov, še več jih je bilo na drugem bregu, kamor
pa nismo smeli. Nekateri so z zanimanjem sledili razlagi, drugi smo iskali motive in čas je hitro minil.

Kurilsko jezero; Medved odhaja po obali
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zložna in glede na težave s kolkom pred operacijo nisem
bil najhitrejši. Počasi smo se dvigali proti vrhu, okolica
pa je bila sivo-črno monotona, kakršna je pač lava na
večini vulkanov. Snega je bilo le malo, njegove zaplate
pa so vendarle pobelile to monotonost. Kolona je sledila
vodiču, nekaj zagnancev pa je neučakano pohitelo proti
vrhu. Sam sem bil nekako v sredini, tu in tam sem naredil kak posnetek, potem pa spet korak za korakom naprej; klepetali nismo veliko, ker je vročina pritiskala.
Losovo rogovje Lenin in Rus

Spet smo se vkrcali v helikopter in se pobrali, od
koder smo prišli. Pristali smo še ob manjšem jezeru za
kratek, brezstresni počitek. Tam smo uživali bolj v rastlinju in v pogledu na nedotaknjeno naravo in spet so
peli fotoaparati.

Postanek na poti proti Goreliju; pogled na vulkan Viljučinski

Pod nami pa jezero

Pristali smo še enkrat v prijaznem travnatem okolju ob robu brezovega gozda, se tam okopali v termalni
vodi, organizatorji pa so nam pripravili pojedino, ki
nam je v tem okolju zelo teknila. Vreme je bilo spremenljivo in tako je bilo pravo doživetje videti npr. bližnji vulkan Opala najprej v soncu potem pa kot črno
gmoto v naši bližini.

Višje se je ozračje ohladilo in približali smo se zaobljenemu vrhu – robu kraterja, s katerega se je odprl pogled na povsem drugačno, spodbudno okolje. Z roba se
je v globini bleščalo jezerce smaragdne barve v odtenkih,
ki jih premore Soča. Na melišču je bil ob jezeru večni
sneg, če izvzamemo trenutek, ko vulkan bruhne. In kar
nismo mogli odtrgati pogleda od res prelomne lepote.
Obrnil sem se k Jožku Colariču in ga vprašal, kaj bi se mu
prileglo ob tem, ko smo se vzpeli na vrh. Jože pa: »Ja, zdaj
bi se pa prilegel kak kozarček pravega dolenjskega cvička.« Jaz odprem nahrbtnik, kjer sta bili skrbno zaviti dve
plastenki najboljšega cvička iz Gadove peči. Zadovoljili
smo se sicer s plastičnimi kozarci, ker drugih nisem imel,
prav pa je prišel tudi kak pokrov termovke. Vodič nam je
serviral prigrizek, kar nam je skupaj z žlahtno kapljico
dalo nov elan. Krenili smo po robu kraterja in odpirali so
se nam novi pogledi. Pravi vrh ni bil daleč in z lahkoto
smo se dvignili nanj. Z njega so se odprle perspektive na
nov krater, kjer so se vile žveplene meglice, tekočina na
dnu pa je bila strupeno mlečno-rumeno-zelena, a vsekakor slikovita. Po planoti s površino kot na Luni smo se
približali drugemu robu s še boljšim pogledom v pogubno globino drugega kraterja.

Prelestna lepota s termalno vodo

Gorelij
Eno lepših doživetij je bil vzpon na Gorelij, 1828 m
visok vulkan, ki je še aktiven. Ena izmed domnev je bila,
da bo bruhal prav leta 2009, v resnici pa je zadnjič bruhal lani, torej leta 2013. Na start smo se podali z avtobusom s tremi osmi in z najmanj štirikolesnim pogonom.
Že po poti smo občudovali nekaj vulkanov, kot npr. Viljučinski, ki se ves čas vsaj minimalno kadi. Opremljen
sem bil z novimi Alpininimi gorniškimi čevlji, pot je bila
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Krater Gorelija z vodo v odtenkih, ki jih premore Soča

Sestopili smo po isti poti, kot smo prišli, in moram
priznati, da sem imel proti koncu poti kar velike težave
s kolkom. Še danes sem vesel bodrilnih besed zakoncev
Urlep, ki sta me spodbujala in me razbremenila za nahrbtnik v zaključni fazi sestopa. Do avtobusa sem se
prebil zadnji, tam pa so že čakale dobrote, ki so nam jih
pripravili organizatorji. Posebej mi je teknil prekajeni
losos, pa tudi pijače ni manjkalo.

črnim peskom. Valovi so se lomili na peščini in nas vabili,
da se sprehodimo in občutimo prijeten dotik z njimi in
peščino. Nekateri smo si za spomin vzeli vzorec peska, ki
je bil dobrodošlo spominsko darilo na skrajni vzhod azijske celine za prijatelje po povratku v domovino. Popoldne smo se odpravili na letališče, opravili carinske formalnosti, zvečer pa je sledil polet za zahajajočim soncem
skozi devet časovnih pasov do Moskve. Tam je kar močno deževalo, ko smo se avtobusom preselili na mednarodno letališče Šeremetjevo. In od tam domov.

Neva beži pred valom s Tihega oceana

Andrej potegne iz nahrbtnika plastenko cvička z Gadove peči

Val s Tihega oceana

Skupinski posnetek Kamčadalcev na vrhu Gorelija

Tržnica Petropavlovsk Kamčatski borovnice

Drugi strupeno zelenorumeni krater Gorelij

Zadnjo noč bivanja na Kamčatki smo preživeli v hotelu Avača v Petropavlovsku Kamčatskem. Zjutraj smo si
ogledali tržnico in se napasli na lepi zelenjavi, borovnicah
in ribah, od svežih do prekajenih. Sledil je ogled mesta z
avtobusom, potem pa smo se odpravili še na obalo Tihega oceana. Presenetila nas je mivkasta obala z drobnim

Moskva nas je sprejela v dežju

Andrej Kerin
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PODVODNA PUŠKA
1956
Ko sva se z bratom Drejcem začela prosto potapljati, naju je zamikalo, da bi imela podvodno puško, s katero bi lahko lovila ribe, ki jih je bilo v tistih časih precej
več, kot jih lahko vidimo danes. Podvodni ribolov je
namreč postajal vse bolj poznan in najboljši slovenski
podvodni lovci so se praviloma dobro odrezali. Vrhunec sezone za najboljše je bilo v tistih letih vsakoletno
novoletno tekmovanje na Lošinju. Lovorike je velikokrat pobrala dvojica Krešo Petrovič in Turk. Seveda že
takrat v neoprenskih oblekah, ki pa so stale celo premoženje in jih je bilo tudi zelo težko dobiti.
Premišljevala sva, kako priti do podvodne puške.
Zamislila sva si puško z jekleno vzmetjo in začela tuhtati, kdo bi jo znal narediti.
Spomnila sva se na bratranca – kovinarja Lojzeta
Baniča z Broda, ki je nekaj let starejši in je takrat v
Celju že zaključil kovinarsko šolo. Ob nekem srečanju na Brodu sva ga vprašala, ali bi znal narediti podvodno puško. Povedala sva mu, kakšna približno naj
bi bila: na vzmet, z ročajem za eno roko kot pri pištoli in s trizobo ostjo na koncu sulice, ki mora biti na
vrvici. Vzmet naj bi bila čim močnejša, vendar primerno, da se lahko med plavanjem napne. Potem
smo se razšli.
Čez nekaj mesecev nama je oči, ki je bil na službeni
poti v Celju, prinesel podvodno puško, ki jo je izdelal
Lojze Banič. Bila je iz jekla in aluminija z jekleno vzmetjo in ostjo, pobarvana s sivo-zelenosrebrnim »hameršlag« lakom, in z medeninastim struženim pokrovom

Podvodna puška po stanju iz podstrehe junij 2014
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na koncu cevi. Kot bi jo prinesel iz trgovine. Priročna in
zelo uporabna.
Lojze je pomislil na vse malenkosti: prožilni prenos je bil mehek in zanesljiv, prednji del cevi je naluknjal in vzdolžno zarezal, da je vzmet lahko izrinila
vodo in da si jo lažje napel.
Ročaj je izdelal iz dveh simetričnih polovic, ki ju
je zgibal in sklepal iz aluminijaste pločevine, in še vedno izgleda, (skoraj) kot da bi bil ulit.
Puško sva uporabljala več let. S prijatelji smo z njo
lovili ribe predvsem v slovenskem morju.
Potem pa sva hotela narediti še močnejšo in hkrati dvocevko.
Pripravila in izrezala sva nekatere dele, ki bi jih
bilo treba zvariti, pa je vse skupaj zastalo.
Oči nam je s službenega potovanja iz Francije prinesel puško na gumo z dvojno gumo in
tisto je Drejc uporabljal še dolgo – dokler niso prišle
puške na zrak. Jaz sem pa puško na gumo preizkusil,
koliko nese, in na veliki razdalji zadel majhno ribo, ki jo
je harpuna preklala na pol. Takrat sem pomislil, da to ni
enakovreden boj, in se nisem več potopil s puško.
Na podstrešju sva z Drejcem našla Lojzetovo puško, manjkata le medeninasti zaključek cevi in harpuna. Barva je deloma odstopila, kar priča o tem, da je
bila res dolgo v uporabi.
Lojze, hvala še enkrat.

Miha Kerin

foto Miha Kerin

Križanka

Dan D
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Zadnje novice

Pri Stritarjih smo imeli poroko
12. aprila 2014 sta Mojca Stritar in Blaž Kučuk tudi
uradno potrdila skupno življenje. Svojo odločitev sta
sklenila na gradu Vrbovec v Nazarjah, pozno v noč pa
smo proslavljali v gostišču Firšt v Logarski dolini. Z Blažem smo med Kerine in Stritarje dobili pristnega Prleka,
saj je doma iz Veržeja. Toda na obiske nam vendarle ne
bo treba hoditi na tisti konec Slovenije, saj živita na Vrhniki. Blaž je navdušen glasbenik in mojster za kitaro. Oba
pa sta še kar naprej nora na hribe in na turah preživita
vsak prosti trenutek.
Andrej Stritar

Glorija
Magdalena
Smukovič
Lanskega maja, natančneje 15. 5. 2013, smo se
zelo razveselili rojstva Glorije Magdalene Smukovič.
Zdaj je pri nas zares pestro
in razigrano, saj Glorija, ki
je prava damica, že spretno
teče za bratcem Nikolajem,
radovedno spoznava svet
in nas vsakodnevno osrečuje s svojim prikupnim nasmeškom ter sladkimi poljubčki.
Mamica Sara Zidar

Gloriji Magdaleni in Jakcu želimo
obilo sreče na njunih življenjskih poteh,
staršem pa iskrene čestitke!

pozicija spletnega naslova

37 mm

Mojci in Blažu iskreno čestitamo in jima
2r
želimo
še veliko gorskih tur in glasbenega
veselja, da o vsem drugem niti ne govorimo!
Ob
r tem si na tihem želimo, da bi Mojca še
w w w. k r k a . s i
naprej skrbela za jezik našega časopisa Trte.
Kerini in Stritarji

w w w. k r k a . s i

Kerini in Stritarji

Rodil se je Jaka Simončič
18. 4. 2014 nam je Katja
Skitek napisala:
Pozdravljeni,
ko sem prejela Trte, sem se
spomnila, da še nisem sporočila naslednje novice:
29. 12. 2013 se je družini Simončič pridružil nasmejan mali
fant po imenu Jaka. Ob rojstvu
je tehtal le 2930 g in bil velik 47
cm, vendar tako pridno raste, da
ga komaj dohitevamo. Mami Katja, oči Matej in 4-letna
sestrica Maša ga zasipavamo s poljubčki, Jaka pa nas
vsak dan zabava s svojimi vragolijami in nasmeški.
Lep pozdrav
Katja

Spletni naslov

Pisava
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