POHOD PO KETTEJEVI POTI OD PREMA DO ILIRSKE BISTRICE
Na kulturni praznik 8. februarja 2017 so naši vrli organizatorji pri CIK-u
Trebnje, Viki, Martin in drugi, organizirali pohod po Kettejevi poti od
Prema do Ilirske Bistrice. Na ta dan smo združili kulturo in rekreacijo s
polno mero družabnih spoznanj, pogovorov, nasmehov in dobre volje.
Šofer avtobusa nas je po ustaljeni praksi pobral po poti od Mokronoga do
Šentlovrenca in veselo smo se odpeljali dogodivščinam naproti. Viki nam
je na vsak način poskušal povedati marsikaj o zanimivostih krajev na
poti, pa nam zvočne naprave ali pa morda naša že malo obrabljena
ušesa, tega niso v celoti dopustila. Vendar nas to ni motilo, saj smo si
sami imeli marsikaj za povedati.

Na poti v grad Prem na ogled muzejskih eksponatov (foto: A.J.)

Na počivališču ob avtocesti je bila prva jutranja kavica, nato Postojna in
že smo zavili na brkinsko stran. Pripeljali smo se v Brkine, vas Prem,
rojstni kraj Dragotina Ketteja. S strokovnim vodenjem smo si najprej
ogledali lepo obnovljen grad, ki nas je prijetno presenetil. Nato smo si

ogledali hišo, kjer se je rodil Dragotin Kette. V tej hiši je bila v času
njegovega rojstva osnovna šola in je za tiste čase zadoščala potrebam.
Obudili smo spomin na pesnika, ki smo ga spoznali že v osnovni šoli.
Nekateri naši člani so predstavili Kettejevo življenjsko pot, ki je bila tudi
zaradi bolezni in pomanjkanja izredno kratka. Prisotne so seznanili tudi z
njegovo literaturo, zrecitirali nekaj pesmi in vzdušje je postalo povsem
praznično.

Naši kulturniki med nastopom v Kettejevi rojstni hiši (foto: A.J.)

Pri avtobusu smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika in odšli na pohod
po Kettejevi poti. Pot je bila lahka, zanimiva, narava, popolnoma
drugačna od naše Dolenjske. Vendar je vsak kraj po svoje zanimiv, lep,
še posebno, če je to tvoj rojstni kraj. Ob poti nas je vseskozi spremljala
reka Reka. Ustavili smo se pri obnovljenem mlinu, kjer so nas prijazni
lastniki povabili na šilce žganega.
Prijetno utrujeni smo se spustili do Ilirske Bistrice, kjer smo se okrepčali s
toplim obrokom in z veseljem zasedli svoje prostore na avtobusu. Okrog

Lepo obnovljen Novakov mlin na reki Reki ob pohodniški poti (foto: A.J.)

18. ure smo se vrnili v domači kraj. V nahrbtnikih pa smo že imeli vabilo
in opis poti, ki naj bi jo spoznali naslednji mesec.
Naj zaključim, lep dan za druženje z ljudmi, ki drug drugemu dajejo
dobro energijo, ta pa nas vabi na naslednja druženja.
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