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ZINEMO ...
Znan internetni meme citat pravi, da
se nobena dobra zgodba ni začela
ob kozarcu mleka. In tudi ta se ne
bo. Začeli bomo tam, kjer se
začnejo dobre zgodbe - s prijatelji
na pivu. Jasno in glasno bomo
govorili o alkoholu. Temačno in
aktualno je namreč, da uživanje
alkohola med mladimi narašča.
Izsledki raziskav kažejo, da so
razlogi, zaradi katerih mladi
posegajo po alkoholnih pijačah,
številni: način zabave in sprostitve,
večja komunikativnost, lažje
navezovanje stikov, večja
samozavest oz. boljša
samopodoba, doživljanje sreče,
občutek sprejetosti med vrstniki
itd. Res je, mladi pijemo alkohol. In
pijemo ga preveč. Spijemo ga
toliko, da nam je slabo, bruhamo,
smo glasni, divji in brezmejni.
Včasih ga spijemo tudi toliko, da se
(s)kregamo, (s)tepemo, (z)bežimo. Pogosto v tem vrstnem redu.
Delamo tudi na tem, da bomo vozili
0.00.

Tako močno kot si mladi želimo hladnega
piva - enako močno si želimo pisati. Ker
smo radovedni in ker verjamemo v pravico
do obveščenosti. In pišemo. Tipkamo,
grafitiramo, zlagamo rime in stihe. Radi
pišemo. Ker se tako izražamo. Tako
brezmejni kot smo na povprečen
(upajoč, da le) pijan petkov
večer - enako brezmejni smo pri pisanju.
Pišemo ful in pišemo skos. Pišemo (na) vse
in pišemo povsod. Včasih pišemo tudi, ko
kaj spijemo. Seveda vemo, da je to
nespametno. Vemo pa tudi, da vsi veliki
pijejo (že od osnovne šole).
Če mladi pišejo, mladi berejo. Osnovni
zakoni fizike veljajo povsod. Mladi bi radi
prispevali in mladi bi radi imeli. V okolju,
kjer živijo, se izobražujejo in razvijajo svoj
potencial. Mi jih spodbujamo, da bodo
kinetično izkoristili vse svoje potenciale.
Mladi so ustvarili revijo, ki jo imaš v rokah.
V čast nam je, da soustvarjamo.
MCgaZINe. To je naša kultura.
Maja Mojškerc

Zgodbe dobre godbe
intervju Barbara Osolnik
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tudi v ospredje s kakšnim komadom.
Komadi v Magrateji nastajajo tako kot
pri večini bendov. Eden od članov
prinese idejo na vajo in potem jo
skupaj razvijemo. Besedila piše Tina,
pri zadnjem komadu pa sva združili
moči in napisali vsaka pol, kot
nekakšen dialog, skombinirali sva dva
popolnoma različna stila in zveni fajn.

Ko stojiš na
odru, imaš
res močno
prezenco.
Zdi se, da
poješ z vsem
svojim bitjem. Pa vendar, poješ pri
obeh bendih
v tandemu
s še eno
pevko. Kako
to?
Meni se zdi, da bi bila povsem sposobna tudi sama peljat bend. Glede
na to, da si tudi avtorica, razmišljaš
o kakšnem samostojnem projektu?
Kar se sposobnosti tiče, se strinjam,
sem tudi že izpeljala koncerte sama,
kadar ostali pevki nista zmogli.
Artenigma ima že od samega
začetka dve pevki in z odhodom
Patricije fantje niso hoteli, da bi ostala
jaz sama, tako se nam je pridružila
Ema.
Imamo raznovrstne pesmi, ki so
zaranžirane prav za višjo lego ali
nižjo vokalno lego, ta je ponavadi
moja. Vokala se načeloma med seboj
prepletata in ustvarjata prav lepe
harmonije in mislim, da je to tisto,
čemur se ne moremo odpovedati. Po
drugi strani pa je fino, kadar ima
druga pevka pesem, si lahko jaz
malce odpočijem na backvokalih.

Na odru se stoodstotno sprostim in
uživam v petju in glasbi. V tistem
trenutku se ne obremenjujem z
ničimer, svoje občutke pa reflektiram
skozi interpretacijo komada, ki ga
pojem, da resnično zaživi.
Tudi publika naredi veliko.

At photography

V resnici še najhitreje posnamemo
vokal, fantje so s snemanjem inštrumentov precej picajzlasti, zahtevni,
zato si radi vzamejo čas. Zanimivo
je, da v studio hodimo en po en, ne
snemamo skupaj. Preden gremo v
gode Vesna Zornik
studio, itak posnamemo demote, jih
izpilimo, tako da je v studiu jasno,
Barbaro Osolnik, Barbi, kot jo vsi
kako moramo posnet.
kličejo, sem prvič videla kakšnih
šest let nazaj, na odru z Magratejo. Jaz na
primer
S svojo močno prezenco na odru
vokale
in divjo energijo me je spominjala
snemam
na pevko skupine Gossip, ki me
skoraj
je totalno navdušila na koncertu
točno
v Barceloni kakšnih 10 let nazaj.
Za razliko od Beth Ditto, ima Barbi tako, kot
sem si
močan, globok glas. Pa vseeno,
zamislila
pritegneta zneverjetno energijo,
prej, spreobe. Odkar sem se preselila v te
menim
kraje, se večkrat radi dobiva na
mogoče
klepetu ob kavi. Na letošnjem
festivalu F52 v Ponovičah sva celo samo
kakšen
zapeli skupaj. Ko sem razmišljazaključek,
la, koga povabiti k temu prvemu
vdih, fanintervjuju, izbira niti ni bila težka.
tje na inšIzbrala sem zanimivo domačinko,
trumentih
ki je hkrati dejavna v MC Litija,
ustvarjalna in predvsem zelo, zelo pa vedno
At photography
posebna. V tistem najbolj žlahtnem še kaj
dodajo.
smislu, seveda.
Back vokali nastajajo skoraj izključno
Tvoja največja pozornost je usmer- v studiu, glede na posneto glavno
linijo. Točnega datuma izida albuma
jena v bend Artenigma.
še nimamo, planiramo, da bomo
Opredeljujete se kot alter rock
snemanja zaključili poleti in izdali CD
bend, igrate že 6 let, za vami
je že kar nekaj koncertov, trenutno do konca leta.
ste sredi procesa snemanja prvega
Ko sem te prvič videla na odru, si
albuma. Kakšen je vaš
pela z Magratejo. Kaj se dogaja
proces, kako vam gre?
tam?
Počasi. Vsi imamo veliko drugih
Magrateja trenutno snema single, en
obveznosti, nihče od nas ni profeje še v nastajanju. Na radie jih bomo
sionalni glasbenik, vsaj zaenkrat še
začeli pošiljat pred poletjem, ko
ne. Komadi počasi nastajajo že od
samega začetka, ves čas igramo tudi načrtujemo koncertno sezono.
Verjetno bomo posneli še kakšen
priredbe, vendar vedno manj.
videospot.
Kljub temu da že snemamo album,
komadi še kar nastajajo. V bendu nas Magrateja je ena taka “Vegeta” glasbenih zvrsti, s pop, funk, rock, jazzy
je 6, dve pevki, boben, bas in dve
kitari. Besedila in vokalne linije pišem pridihom. Fora Magrateje ni uspet,
ampak uživat v tem, kar ustvarjamo
jaz, Domen in Miha pa sta povečini
in to širit med ljudi. Se mi zdi, da se
zaslužna za aranžmaje, vendar smo
to pozna v odnosu, v načinu dela in
vsi vpleteni v kreativni proces. Na
predvsem v muski. Precej drugačna
vajah nastajajo nove ideje o tem,
kako naj bi na koncu vse skupaj zve- je od Artenigme. Vse je precej bolj
nelo. V studiu si za en komad vzame- na izi. Tu nimam tako velike vloge, tu
sem back vokal, občasno pridem
mo približno en teden.

Pri Magrateji je situacija podobna,
prvotno sem bila tam le na
backvokalih, pa so mi tu in tam
ponudili tudi kakšno pesem, pri kateri
se lahko izkažem. O samostojnih projektih ne razmišljam preveč, ker imam
ob dveh bendih in šolanju preprosto
premalo časa.

Smo pa nekaj let nazaj v sklopu MC
Litija ustanovili MC Jazz Orchestra, kjer
sem bila edina na vokalih in smo se
imeli res super in preigravali najboljše
komade iz jazz glasbe. Ko se je projekt
končal, mi je bilo zares žal in želim si, da
bi ga lahko en dan spet oživeli.
To bi prav rada slišala. Zdi se mi, da
vseeno ne morem mimo vprašanj o
prezenci na odru. Od kod misliš, da
se vzame? Kaj je tisto več, kar da
nekaterim ljudem moč, da ko stopijo
na oder, pritegnejo vse poglede nase?
Jaz mislim, da sem bila rojena s prezenco. Seveda jo moraš tudi malce razvijati,
ta magnet, ki privlači pozornost ljudi. Tu
je veliko nekih dejavnikov; karizma,
˝social skills˝, samostojnost, retorika in
vse moraš do neke mere negovat, če
želiš biti prezenten. Jaz sem vse to
razvijala tekom življenja, že od vrtca s
prvimi nastopi v zborih ali gledaliških
igrah, na zabavah, kjer smo prepevali
pred družino in znanci in tudi kasneje v
pevskih zborih, kjer sem pridobila
največ pevskega znanja. To vse sem
ponotranjila in o tem pravzaprav ne
razmišljam med koncerti.

Ko stojijo pod odrom in se bašejo v
prvo vrsto pred oder, pojejo vrstice,
ki si jih ti napisal. To je taprav energy
boost in takrat se potrudiš maksimalno za njih, da bo to špil, ki si ga
bodo zapomnili. Po takih koncertih
sem zelo zadovoljna s sabo, s svojim
bendom in s tem, kar smo ustvarili.
Vzporedno z glasbo se ukvarjaš
tudi z likovno umetnostjo. Diplomirala si iz likovne pedagogike,
nadaljuješ z magistrskim študijem. Kaj te najbolj zanima na tem
področju?
Tako je, letos sem bila kar pridna
kar se študija tiče; tudi naprej sem
se vpisala na drugo stopnjo, torej na
magisterij poučevanja likovne pedagogike. Vedno sem si želela delati v
šoli ali vrtcu, ker so mi otroci blizu.
Z njimi se najlažje razumem in upam,
da se mi uresniči ta želja po
poučevanju ter podajanju znanja
najmlajšim. Še prej pa bom uživala v
svojih študentskih dnevih, ki se
počasi iztekajo. V diplomi sem se
usmerila bolj v umetnost in
sociologijo. Raziskovala sem
današnje subkulture in njihove
grafične znake.

Oba ta pojma sta mi zelo blizu, tako
grafično oblikovanje kot različne subkulture, v katerih se najdem. Grafiko
imam sicer zelo rada, ampak sem se
zadnje čase malce bolj posvetila slikanju oz. natančneje svojemu action
paintingu. To je slikanje s pomočjo
gibanja telesa ali potez rok.
.
Moja tehnika se

imenuje dripping, v
katerem iščem barvne
odnose v prelivanju in
kapljanju barv. Včasih
tudi kombiniram
različne slike in jih
lepim eno čez drugo.
V tem uživam in včasih
celo pretiravam, saj
me kar pečejo oči od
buljenja v barve.
V današnji poplavi
umetniških izdelkov ne
pričakujem, da bodo
moje slike kdaj
popularne, želim pa si,
da bi lahko svoje
znanje o likovni
umetnosti delila naprej,
mogoče celo skozi glasbo, saj sta si
obe področji zelo blizu.

Verjetno tudi sama povezuješ obe
področji, glasbo in likovno umetnost.
Če te zanima oboje, predvidevam, da
ne vlečeš ločnice med njima.
Med njima je močna vez, glasba in
likovna umetnost imata enak cilj, v človeku prebudit neke občutke, doživljanja.
To je tisto, ko poslušaš svojo najljubšo
skladbo in dobiš kurjo polt. Meni se to
velikokrat dogaja.
Sicer pa v bendu tudi kdaj uporabimo
moje likovne spretnosti. Artenigma ima
logo, ki sem ga oblikovala in ustvarila
sama. Zdaj ga lahko najdete na naših
puloverjih, plakatih itd. Risala sem tudi
v videospotu za skladbo Sled. To je
izpadlo kot zelo simpatična risanka. Pri
oblikovanju mi pomaga naš kitarist Miha,
ki zglanca zadnje popravke in dokonča
izdelek. V takih trenutkih, kadar nekdo
nosi naš logo na svojih oblačilih, sem
kar ponosna nase.
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V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v ženski slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni.

Šla, pa trezna ostala
piše Anja Kovič Kocjančič

V novembru 2016 sem se udeležila
treninga za prostovoljce na Švedskem. Vedela sem, da je tam alkohol
drag, da ima država monopol nad
njegovo prodajo in ga je zato možno
kupiti le v specializiranih trgovinah.
In seveda – smisel treninga ni v
popivanju! Vseeno pa je alkohol tudi
del tega in kljub vsem informacijam
nisem bila pripravljena na to, da bo
nakup pijače z več kot 3,5 % alkohola tak izziv.
Na Švedskem lahko torej samo
država prodaja alkoholne pijače,
močnejše od 3,5 %. V supermarketih
lahko kupiš pivo s 3,5 ali celo manjšim deležem etanola, med njimi tudi
nekatere svetovno znane znamke, ki
so se prilagodile trgu. Si se že kdaj
poskušala napiti s tako šibkim pivom?
Ne trudi se, vse, kar se bo zgodilo, je
veliko lulanja.
Državno podjetje se imenuje Systembolaget in ima trgovine po celotni
Švedski, odvisno od tega, ali si v
mestu ali na podeželju pa je to, kako
lahko boš kakšno našla. Navadno
so odprte od 10. do 19. ure (torej so
se vsak dan zaprle, preden smo mi
končali s treningom).
Čeprav je v lokalih in klubih starostna
omejitev za nakup alkohola 18 let,
moraš biti za nakup v Systembolaget
stara 20. V primerjavi z našimi trgovinami se strogo držijo tudi pravila, da
ne prodajajo pijače tistim osebam, za
katere sumijo, da bi jo lahko posredovali mladoletniku. Ko nam je prvič le
uspelo priti v trgovino (le zato, ker so
se nas usmilili in smo končali eno uro
prej kot po navadi) in smo po dolgem
preračunavanju, kaj in koliko potrebujemo in si lahko privoščimo, srečni
prikorakali na blagajno, smo ven odšli
oparjeni: nekdo med nami je bil star
19, zato nismo smeli kupiti ničesar.
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V Systembolaget dobiš vse: od klasičnih lager piv domače proizvodnje
in multinacionalk do tujih in lokalnih
kraftov, od namiznih do vrhunskih
vin in vseh vrst žgane pijače. Ja,
celo Švedi imajo svoje žgane pijače.
Šnopca nismo nikoli poskusili, saj je
predrag (da imajo svoj tradicionalen
punč, pa sem izvedela šele zdaj),
smo pa v svoji želji po odkrivanju
novega kupili nekaj, kar nas je spominjalo nanj. Ampak samo po barvi,
v ustih je bilo čutiti približno tako kot
razkužilo za roke (z manj alkohola,
seveda). Na srečo pa se nam ni
zgodilo, da bi kupili kaj brezalkoholnega, tudi tega je namreč v trgovini
kar veliko, zato moraš biti pozorna na
napise na policah in steklenicah.
Zdaj, ko veš, kako monopol deluje,
te verjetno zanima, kakšen je razlog
zanj in kakšne so posledice. Alkoholni monopol je nadomestek popolne
prohibicije. Tako imajo ljudje še
vedno dostop do alkohola, ker pa
država prodaja brez želje po profitu,
je spodbujanje k njegovi konzumaciji
veliko manjše, zaradi omejenega
dostopa pa tudi sama konzumacija. Vse se je začelo s prepovedjo
zasebne destilacije v 19. stoletju. Od
leta 1850 naprej se je monopol nad
prodajo uvajal v posameznih mestih,
da bi preprečili pretirano uporabo.
Sistem se je razširil po državi in
leta 1955 je bilo ustvarjeno državno
podjetje, ki je prevzelo trgovine in
obstaja še danes. Trgovine nimajo
nikoli popustov ali posebnih ponudb
za večje nakupe. Spodbujanje pitja
alkohola ne bi bilo v skladu z njihovim
namenom, poleg tega pa s tem ne
favorizirajo nobenega ponudnika.

Vsak mesec podjetje opravlja tudi raziskavo, da preveri, ali ima monopol
še podporo. Izbere 750 ljudi različnih
starosti. Leta 2015 se je podpora
dvignila na kar 77 %.
To pa potrjujejo tudi rezultati mojih
neuradnih in neznanstvenih pogovorov. Mladi, ki so nam prijazno
pokazali pot do naslednje trgovine
po tem, ko smo iz prve odšli praznih
rok, so poznali naše težave, ni pa se
zdelo, da bi jim te povzročale kakšne
hujše frustracije. Saj je samo alkohol!
Tudi v eni izmed debat na twitterju
se je izkazalo, da so ljudje načeloma
mnenja, da je treba tistim, ki sami
morda ne bi znali premagati skušnjave in bi s pretiranim pitjem alkohola
predstavljali družben problem, nekako pomagati, da bi bila skušnjava
vsaj manjša.
Pa je sistem učinkovit? Raziskave
kažejo, da ja. Nekaj starejših raziskav
je potrdilo povezavo med načinom
delovanja trgovine in količino kupljenega alkohola. V nesamopostrežnih
trgovinah je bila namreč količina
manjša kot v samopostrežnih, torej
bolj dostopen alkohol (v smislu
razporeditve trgovine) pomeni tudi
nakup večjih količin.

Evropska unija pritiska na Švedsko,
naj prepusti prodajo alkohola prostemu trgu, kar je eden od razlogov
za študije, ki preučujejo vpliv privatizacije na konzumacijo. Zaradi Unije
je država morala dovoliti uvoz za
osebno uporabo iz drugih držav, kjer
so cene precej nižje (tudi za 44 %
ceneje v Nemčiji) zaradi česar je tudi
Systembolaget omogočil širši dostop.
Na prostem trgu zaradi želje po čim
večjem profitu pride do padca cen in
večje dostopnosti, primeri iz ZDA pa
so pokazali, da ima to vpliv tudi na
zakonsko določeno starost za dovoljen nakup alkohola, ure prodaje itd.
V mednarodni raziskavi iz leta 2008
sta bila preizkušena dva potencialna
sistema privatizacije alkohola. V enem
bi se alkohol še vedno prodajal v
posebnih trgovinah, le da bi bile te v
zasebni lasti, v drugem pa bi bilo alkohol mogoče kupiti v katerikoli živilski
trgovini. Rezultati so pokazali, da bi
se v prvem sistemu poraba povečala za 17 %, to pa bi povzročilo 770
smrti, 8500 napadov, 2700 prometnih
prekrškov in 4,5 milijonov več bolniških dni na leto. V drugem sistemu bi
se poraba povečala za kar 37,4 %, s
tem pa bi se povečalo število smrti za
2000, število napadov za 20000, prometnih prekrškov za 6600 in bolniških
dni za 11,1 milijon.
Podatki Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2010 kažejo, da
največjo količino alkohola popijejo v
Belorusiji, to je 17,5 l čistega etanola
na osebo na leto, Slovenija je z 11,6
l na 24. mestu, Švedska pa z 9,2 l na
50. mestu. Glede na raziskave bi se s
privatizacijo sistema precej povzpela
po lestvici. Povsem na repu lestvice
pa so z 0,1 l naslednje države: Kuvajt,
Libija, Mavretanija in Pakistan, vse od
njih pa imajo prohibicijo.
Nekaj opomnikov za tvoj obisk Švedske, povzetih po članku Surviving Sweden’s alcohol monopoly: Če si stara
manj kot 20 let, ne hodi v trgovino.
Za steklenico gina bodi pripravljena
plačati še enkrat toliko kot v Sloveniji.
Izogibaj se trgovine ob petkih
popoldne in sobotah, saj je takrat tam
velika gneča. Ob sobotah trgovine
niso odprte cel dan, ob nedeljah pa
so zaprte. Ohlajene pijače ne
prodajajo. Bodi pozorna na besedo
alkoholfri.

Če te zanima kaj več, prej omenjen
članek dobro povzema glavne stvari.
Najdeš ga na: https://www.routesnorth.com/planning-your-trip/surviving-swedens-alcohol-monopoly . Za
več podrobnosti o samem Systembolaget pa obišči njihovo spletno stran.
Še eno opozorilo iz lastnih izkušenj:
ne pij v barih, sploh pa ne v klubih!
Piva pod 6 evrov ne boš dobila,
kozarec viskija pa v steak restavraciji,
ki se za vikende spremeni v poceni
(vstopnina 15 evrov), dolgočasen in
še dolgo po noči čarovnic okrašen
klub, stane kar 14 evrov! Verjemi,
bolje bo, da se pred 19. uro spraviš
v Systembolaget, nakupiš in piješ v
hostlu. Nihče me ni posvaril, da je
pitje alkohola na ulici prepovedano,
a se mi zdi zelo verjetno, da je. Še
bolje pa bo, da si takoj najdeš kakšno
družbo domačinov in zažuraš z njimi.
Čeprav smo na treningu umirjene zabave z malo alkohola poimenovali kar
Swedish party, govorice pravijo, da
so v resnici švedske zabave vse prej
kot umirjene. Morda boš potrebovala
samo malo več časa, da se ti bodo,
sicer zelo prijazni Švedi, malo odprli.
Zato pa je alkohol!
Naj povzamem: alkoholni monopol
ima pozitiven učinek na javno zdravje, za Balkance pa zna biti kar izziv.
In še nekaj: Švedska nima edina
takega sistema. Monopol imajo tudi
v ostalih nordijskih državah (razen
celinske Danske), po celotni Kanadi,
razen v Alberti, ponekod v ZDA in
v Indiji. V nekaterih večinsko muslimanskih državah in delih Indije pa
imajo celo prohibicijo.
Zaradi enotnega videza trgovin,
uradnosti njihovega znaka in
strogosti varnostnikov v njih sem se
počutila preveč nesproščeno, nadzorovano. Grkinja, živeča v Gothenburgu, mi je dejala, da imaš na Švedskem možnosti biti kar- in kdorkoli,
dokler upoštevaš pravila. Vem, kaj
pravi statistika o sreči prebivalcev
posameznih držav in da je Švedska
53 mest pred Slovenijo, vem pa tudi,
kako je po napornem dnevu v službi
iti v katerokoli najbližjo trgovino po
pivo in ga spiti na ulici. Vedno pa
sem državi pripravljena dati še eno
priložnost.

Viri:
Surviving Sweden’s alcohol monopoly: https://www.routesnorth.com/
planning-your-trip/surviving-swedens-alcohol-monopoly/, 25. 1. 2017
https://www.systembolaget.se/english/, 25. 1. 2017
Alcohol monopoly: https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_monopoly, 25. 1.
2017
List of countries with alcohol prohibition: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_with_alcohol_prohibition, 25. 1. 2017
List of countries by alcohol consumption per capita: https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_countries_by_alcohol_consumption_per_capita, 25. 1.
2017
O. J., Skog. An experimental study
of a change from over-the-counter to
self-service sales of alcoholic bavarages in monopoly outlets. Journal of
studies on alcohol and drugs. 2000.
Št.: 61 (95–100)
Holder, H. Agardh, E. Hogberg, P. Miller, T. Normstrom, Thor. Osterberg,
E. Ramstedt, M. Rossow, I. Stockwell, T. Alcohol monopoly and public
health: Potential effects of privatization of the Swedich alcohol retail
monopoly. Swedish national institute
of public health. 2008: 27
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Aktualna tema
Intervju

Dr. Marko Kolšek
piše Lea Kovič

Mladinci vas poznamo predvsem
kot rokerja, člana Volvoksov, pevca, kitarista, ste znan obraz odrov
Raja mladosti, Zarjavelih trobent
in drugih koncertov v Litiji. Malo
pa nas ve, s čim se poklicno
ukvarjate?
No, verjetno veste, da sem zdravnik.
Delam v zdravstvenem domu, delam
tudi v domu starejših občanov, za
polovični delovni čas pa sem zaposlen na Medicinski fakulteti na Katedri za družinsko medicino. Delam
s študenti v okviru 1., 2., 3., in 6.
letnika, tako da se z njimi kar nekaj
časa srečujemo, to je moj poklicni
del. Poleg tega se že zelo dolgo
preko projektov ukvarjam s področjem alkohola. Že od leta 1977 naprej.
Na to temo sem napisal nekaj knjig
in brošur. Že od leta 2003 peljemo
projekt, Sporočilo v steklenici, v
okviru naše katedre in okviru Zavoda
za razvoj družinske medicine. Od
leta 2008 imamo tudi spletno stran
nalijem.si. To je področje, ki je pol
hobi, pol poklicna zadeva, s katero
se želim ukvarjati.
Kdaj ste se začeli ukvarjati z
zdravljenjem alkoholikov? Kaj je
vplivalo na vašo odločitev?
Že ves čas sem usmerjen v preventivno dejavnost, kar pomeni
preprečevanje posledic povezanih z zdravjem. Že v času študija
medicine, v 5. letniku, sem se s tem
začel ukvarjat. Ko sem se začel
izobraževat na temo pitja alkohola
pri dr. Ruglju in pri dr. Klobučarju v
Ljubljani.
Ste totalni abstinent?
Jaz ne pijem alkohola.
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Druga plat pa je, ko govorijo, da je
dober za srce, a ne. O tem govorijo
tudi zdravniki, na to temo je narejenih na stotine raziskav in izkazalo se
je, da ima lahko mogoče alkohol v
majhnih količinah za nekatere posameznike ugoden vpliv, če zanemarimo vse negativne vplive. A konec
koncev je življenje brez alkohola
povsem možno in z manjšim tveganjem kot z alkoholom. Seveda, če
pri uživanju alkohola obstajajo neke
meje, za katere se ve in se jih človek
drži in zaveda, je potem tveganje
relativno majhno. In če se tega drži
redno, skozi daljše obdobje, ne bo
imel težav zaradi tega. Kakšnih večjih
opaznih težav. Obstaja pa tveganje,
na primer kar nekaj rakov je, ki so
povezani s tem. Malo ljudi ve, da
je rak dojke, na primer, povezan s
pitjem alkohola. Vsako pitje alkohola
povečuje tveganje za nastanek raka
dojke.
Nam lahko to malo bolj razložite?

foto Anže Malis

Kakšno je vaše mnenje o pitju
alkohola?
No, ko sem že omenil, se v okviru
projektov ukvarjam s tem, od leta
1999 sodelujem tudi preko
Medicinske fakultete v mednarodnih
projektih na temo alkohola. Sedaj
smo vpeljali že 6 projektov v Evropi in
spoznanje vseh teh študij, ki so bile
narejene v Ameriki in drugod po svetu je, da alkohol je škodljiv za zdravje. Ne poznamo netveganega pitja
alkohola, vsako pitje alkohola s sabo
nosi določeno stopnjo tveganja. Manj
kot ga je, manjše je tveganje. Več kot
ga je, večje je tveganje. O tem je bilo
na svetu narejenih na deset tisoče
raziskav in to potrjujejo. Alkohol je
škodljiv za zdravje.

Točen mehanizem, kako to poteka, ni
povsem jasen, ve pa se, da je alkohol
strup. Vsi vemo, zakaj v medicini
uporabljamo alkohol. Uporabljamo ga
za razkuževanje, ker uničuje vse žive
celice. Problem tega je, da je tako
močan, da ga ne moremo uporabljati
na koži, ki je poškodovana, zato ker
preveč peče. Samo na zdravi koži
lahko za razkuževanje uporabljamo
alkohol. Drugače ga pa v medicini
ne uporabljamo. Če bi bil res tako
dober, bi ga tudi mi predpisovali.

Tako da je uporaba omejena, za nekatere bolnike zagotovo pride v poštev, za kar takšno rabo, vse povprek,
To je tako, kot bi rekli, kaj je boljše,
jabolko ali hruška. Oboje je slabo. Na pa mislim, da imamo že tako alkohol
temo marihuane je v zadnjih letih zelo in tobak, dve drogi, ne rabmo še ene.
veliko člankov, kako je to zelo koristno. Sta že ti dve dovolj velik problem v
Odvisno je sedaj, kaj bereš. Strokovne Sloveniji.
revije, kjer se delajo raziskave na
Kakšen je roker, ki ne pije alkohola?
znanstvenem nivoju, opozarjajo na
celo vrsto potencialnih škodljivosti,
(smeh) V kakšnem smislu?
ki jih ima marihuana. Kakšnih velikih
koristi niso uspeli ugotoviti. Da bi pozdravila kakšno bolezen, ga ni dokaza. Seks, droge in roknroll.
Lahko pa lajša nekatere težave. To je
res, to kaže tudi cela vrsta študij. Zato No, če berete o mnogih znanih glasse počasi uveljavlja medicinska raba benikih pa rokerjih ali pa tudi drugih
umetnikih, veste, da jih nemalo umre
konoplje. V marihuani je na stotine
zaradi zastrupitev z alkoholom, droKakšen nasvet bi dali mladim, ki se različnih alkaloidov, kanabinoidov. S gami ali zaradi kombinacije obojega.
temi študijami iščejo, kateri je tisti, ki
prvič srečajo z alkoholom?
Kombinacije obojega so pa sploh
ima potencial in ki ima lahko koristni
lahko usodne. Za samo ustvarjanje
Čim kasneje, tem bolje. Zelo prepros- učinek za nekatere bolezni in tu pride ne rabiš alkohola. Na to temo je bilo
v poštev lajšanje težav pri ljudjeh, ki
to. Cel kup študij kaže, da alkohol
narejenih veliko raziskav. Ali alkohol in
se zdravijo zaradi raka s kemoteravpliva na razvoj možganov. Zaradi
droga povečata ustvarjalnost človeka?
pijo, nekoliko lahko lajša slabost in
tega je absolutno prepovedano pitje
Izkazalo se je, da ti alkohol in droga
alkohola vsem nosečnicam, doječim bruhanje pri teh ljudjeh, pri bolnikih z nič ne data, če nimaš tega talenta,
materam, ker alkohol prehaja direktno AIDS-om lahko nekoliko poveča apetit, lahko še toliko piješ, pa ne bo ta talent
v mleko, ravno tako prehaja direktno saj imajo mnogi težave z apetitom.
nič večji. Dokazano. Ampak vemo,
Pri bolezni multipla skleroza lahko
skozi posteljico v plodovo kri. Vemo,
zmanjša krčenje mišičja, spastičnost, da marsikaterega umetnika alkohol in
da okvarja in moti normalen razvoj
kot rečemo s strokovnim izrazom, kaj droge zavrejo, zaradi česar ustvarijo
možganov.
manj, kot bi sicer ustvarili. Edino to
Možgani se dokazano razvijajo tja do dosti drugih učinkov pa niso uspeli
je res, da alkohol na videz človeka
dokazati. Tako da ima zelo omejeno
24., 25. leta. Idealno bi bilo, da se
nekoliko sprosti. Če ima človek neke
uporabo.
človek do takrat sploh ne bi srečal z
hude zavore v sebi, mu alkohol te
alkoholom. Čim kasneje, tem bolje in
zavore zmanjša, da se lažje sprosti.
Govoril sem z nekaj zdravniki, ki se
čim manj, tem bolje. Lahko tudi nič.
s tem ukvarjajo, tudi iz tujine, ni malo To je edino, kar je. Ampak s tem seBrez alkohola se da živeti.
veda povzroča tveganja za celo vrsto
takšnih, ki so rekli, da so imeli dosti
slabih izkušenj s tem, ker so stranski drugih težav v telesu. Ker ni organa v
učinki uporabe konoplje tudi pri medi- telesu, na katerega alkohol ne bi slabo
vplival. Nobenega.
cinski rabi.
No, kako se zdravi. Odgovor je
preprost, težko. Ni preprosto. Ker
alkoholizem je težka, smrtna bolezen. Ljudje, zasvojeni z alkoholom,
umirajo v povprečju 20 let prej kot
drugi ljudje. Alkoholizem ne nastane
iz danes na jutri. To se razvija nekaj
časa in tudi zdravljenje poteka več
let. Kratkega zdravljenja alkoholizma
ni, ne obstajajo tablete, s katerimi bi
se to zdravilo, ampak je to praviloma zdravljenje v skupini, kjer se uči
človek drugače živeti. Da živi in se
spopada z življenjem brez omame.
Alkohol v osnovi omamlja možgane.

Kaj je huje, alkohol ali marihuana?

Kako pozdravite odvisnost od
alkohola?
Izraz, ki se uveljavlja v zadnjih letih,
je bolj zasvojenost kot pa odvisnost.
Izkazalo se je, da je izraz odvisnost
zavajajoč. Ker odvisnost od nečesa
je normalno stanje. Človek je odvisen
od zraka, hrane, dojenček je odvisen
od skrbi odraslih ljudi, drugače umre.
Ni zasvojen. Ravno tako sladkorni
bolniki, tisti, ki morajo dobivati injekcije inzulina, so odvisni od inzulina,
niso pa zasvojeni. Brez inzulina
umrejo, ker so odvisni od njega, ne
pa zasvojeni. Zasvojenost je bolezen.
Čeprav še mnogi uporabljajo izraz
odvisnost. Pravilno pa je zasvojenost.
foto Anže Malis
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foto Anže Malis

Kako je bilo v vaših mladih letih?
V vašem najbolj ustvarjalnem
obdobju. Kako je bilo takrat z
alkoholom? Je bil dostopen?
Koliko ste ga mladi pili takrat?
Alkohol je bil dostopen celo bolj kot
danes. Danes uradno velja zakon,
da do 18. leta naj se ne bi prodajalo in točilo alkohola mladim. Takrat
tega zakona ni bilo in se je pilo. Pa
ne vem, če se je kaj dosti več kot
danes. Ker danes pač marsikdo
tega zakona ne spoštuje. V skupini,
kjer sem jaz igral, to je pri Volvoksih,
je bil tudi alkohol. Jaz nisem pil, dva
nisva pila, drugi so pa pili.
Ampak kadar so pili, nismo kaj
dosti pametnega naredili (smeh).
Je bilo treba vajo prestavit. To je
bil mogoče tudi eden od razlogov,
da sem takrat nehal s skupino. Ker
smo premalo naredili v času, ki smo
ga vložili. Ni bil edini razlog, ampak
eden od njih.
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Ali moraliziranje pomaga?

Lahko mladi naredimo kaj?

Moraliziranje ne pomaga. Pomaga
samo osveščanje, da človek sam
pri sebi razmisli, kaj prebere, pa
se odloči, da bo tako delal, kot se
njemu zdi prav. Nekateri ljudje želijo
tvegano živeti. Divjajo po cestah,
kar je zelo tvegano vedenje, če je
še vpliv alkohola ali drog zraven, je
to še toliko bolj tragično, ker je tudi
problem za druge, ne samo za njega.
To pomeni, da povzroča tveganje
drugim ljudem, kar je pa skrajno
neodgovorno.

Seveda lahko. Na mladih svet stoji,
saj sami tako pravite. Tukaj je
pomemben predvsem zgled in
odgovorno vedenje. Pogovarjati se,
pogovarjati se, razmišljati, ni pa treba
vsega v življenju tudi poskusiti.
Čeprav mladi to radi počnejo. Ne
moreš poskusiti, kako je, če skočiš
iz 10. nadstropja. Mogoče je fajn,
ampak ni za probat.
Še nekaj ... po mestu se govori, da
ste prišli na oder v pižami ... ste bili
trezni?
Seveda. To smo se šli razne stvari.
Včasih smo nastopali s podvezicami, v kratkih hlačah, v pižamah, vse
mogoče stvari. Ampak to je bilo za
štos. Ali pa recimo za šov. Jaz sem
bil trezen, ja.
Hvala.

POBARVAJ
ME!
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Medicinca dela, športa in
prometa
medicinca N. P. in D. L.

Poljubna znanost
Weird food science
raziskuje Maja Višnikar

KAKO ZDRAVITI MAČKA (TIGRA)

1. Glukoza v
FR 500 ml i. v.

2. Klin se s
klinom zbija
(popij, kar si
pil zvečer).

3. Hidracijski
prašek (kurac, k
itak use zbruhaš).

Zvečer se v En pub gre,
alkohol v vsaki roki je.
Mešat se ne sme,
ker ma tigr svoj ime.
Opoldne se zbudim,
še vedno po alkoholu smrdim.
Glava me boli,
ker v alkoholu meje ni.
Spijem vode litr-dva,
ampak je bruhica že prpraulena.
Rečem si,
da alkohol več zame ni.
Ko pride vikend sledeč,
je alkohola vedno več.
Zgodba se iz vikenda v vikend ponavlja
in v alkoholu nove mejnike postavlja.
12

Strawberry is not a berry,
but a banana is!
Jagode ne spadajo med jagodičevje.
Ker je jagodičevje botanično gledano
mesnat sadež, ki se razvije iz enega
jajčeca iz enega cveta in ima semena
v notranjosti sadeža. Jagoda pa jih
ima na zunanji strani. Tudi malina ima
podoben problem, saj se razvije iz
več jajčec in je agregatni sadež. Po
tej definiciji pa med jagodičevje
spadajo banane, avokado, paradižnik, kivi in celo lubenica!

Mlečna cesta pravzaprav
ni mlečna. (Kdo bi si mislil?)

Kot pravi legenda, naj bi Zeus svoji
ženi Heri prinesel svojega nezakonskega, polsmrtnega sina Herkula. Ker
je bil ta otrok odraz Zeusove nezvestobe, ga ni hotela dojiti in ga je odrinila stran. Ob tem se je nekaj kapljic
mleka razlilo po nočnem nebu in
nastala je Mlečna cesta. Ta galaksija
pa v nasprotju z legendo ni prav nič
mlečna, saj se v njej nahaja območje
W3(OH), ki je zvezdna porodnišnica,
kjer se ob gravitacijskem kolapsu iz
prahu in plinov, glej ga no zlomka,
rojeva nov zvezdni podmladek.

Vem, sliši se vznemirljivo, a to še
ni vse! V tem oblaku vesoljskega
razvrata so območja alkohola, ki se
raztezajo na površini 500 000 km.
Znanstvenikom ni popolnoma jasno,
kako se ves ta alkohol tvori pri tako
nizkih temperaturah, ampak laični
alkoholik bi to preprosto opisal kot
čudež. Manjše razočaranje in konec
sanjarjenja o žetvi vesoljskih
koktajlov povzroči šele odkritje, da
oblak ni sestavljen iz vsem ljube
sestavine šnopčka – etanola, marveč
iz njegovega strupenega bratranca
metanola, ki žal ni primeren za človeško uživanje.
Ne piti cveta, raje z njim odmrzni
vetrobransko steklo!

Zakaj te metanol ubije?
raziskuje Anja Kovič Kocjančič

Metanol je najpreprostejši alkohol in
ima podobne značilnosti kot etanol
(to je tista vrsta alkohola v vseh naših
najljubših pijačah), vendar je za
razliko od njega strupen. Metabolizem
metanola poteka v jetrih, kjer se s
pomočjo encima alkohol dehidrogenaze najprej pretvori formaldehid.
Aldehid dehidrogenaza katalizira
nadaljnjo reakcijo pretvorbe v mravljinčno kislino. Zadnji korak je pretvorba kisline v prisotnosti tetrahdrofolata
v ogljikov dioksid in vodo. Ker pa ta
del poteka zelo počasi, se mravljinčna
kislina akumulira v telesu in povzoroči
acidozo, ta pa privede do manj ali
bolj resnih poškodb telesa. Simptomi
zastrupitve so: zmanjšana zavest,
slaba koordinacija, bruhanje, bolečine
v trebuhu, specifičen vonj.

Pride lahko tudi do izgube vida in
odpovedi ledvic, kome in smrti.
Osebe, ki preživijo hujše zastrupitve,
imajo lahko težave z gibanjem.
Zdravljenje zastrupitve poteka s fomepizolom ali etanolom. Oba metabolizira alkohol dehidrogenaza, ki ima
večjo afiniteto do njiju kot do metanola. Tako se metanol nemetaboliziran
izloči iz telesa naravno ali z dializo.
Etanol, ki povzroča pijanost zaradi
delovanja na živčni sistem in je strupen v večjih količinah, se metabolizira drugače: najprej v acetaldehid, iz
tega nastane ocetna kislina, potem
acetilkoencim A, ki vstopi v cikel
citratne kisline in tam iz njega
nastaneta voda in ogljikov dioksid.

Wikipedia:
• Ethanol metabolism, https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Ethanol_metabolism, 4. 1. 2017
• Methanol, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Methanol,
4. 1. 2017
K. Korabathina. Methanol toxicity. Medscape, 2016.
• http://emedicine.medscape.com/article/1174890medication, 4. 1.2017
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ŽGANJEKUHA NA HITRO
raziskuje Anže Malis

Študent živilstva in prehrane v nekaj korakih predstavlja starodavno umetnost žganjekuhe.

1

Najprej moramo 		
nabrati sadje, ki ga bomo uporabili
za žganjekuho, običajno gre za slive,
jabolka ali hruške, odvisno od tega, kaj
imamo na voljo in kaj želimo.

2

Plodove preberemo ter 		
izločimo gnile in manj zrele. S sadjem
napolnimo sode ali druge za to namenjene posode ter jih neprodušno zapremo
za 3‒4 mesece.

3

Pomembno je, da so 		
sadeži čim bolj zreli, saj bolj kot so zreli,
več sladkorja imajo in prav sladkor je
tisti, ki se po nekaj mesecih fermentacije
v neprodušno zaprtem sodu spremeni v
alkohol.

4

Po končani fermentaciji dobimo
v sodu snov, ki ji rečemo »drozga«. To
vstavimo v bakreni kotel za žganjekuho, ki
ga predhodno zelo temeljito očistimo.
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5

6

Lango nato vrnemo v kotel in
Sledita ključna koraka pri 		
ponovno destiliramo, da
žganjekuhi: drozgo začnemo segrevati do
povečamo koncentracijo alkohola in
vrenja, tu se začne postopek destilacije
odstranimo škodljive primesi. Prvemu
alkohola, ki temelji na razliki temperatur
1‒1,5 % delu tekočine, ki priteče pri finem
vrelišč vode in alkohola, kar pomeni, če
kuhanju pravimo »cvet«, to je tekočina
zmes segrevamo, bo izhlapelo več alkoz zelo visoko koncentracijo metilnega
hola kot vode, ker ima alkohol nižjo tempealkohola, ki je neužiten in celo strupen.
raturo vrelišča kot voda. Alkoholni hlapi se
Ko odstranimo cvet, začne teči naš
kondenzirajo v hlajenih ceveh in ponovno
končni produkt – žganje, ali po domače
pritečejo ven v obliki bolj koncentriranega
»šnopc«. Pomembno je, da ohranjamo
alkohola, temu alkoholu se reče surovo
tanek curek destilata, saj pri hitrejši
žganje ali »langa«. Če želimo kvalitetno
destilaciji pri višji temperaturi dobimo
žganje, mora biti curek lange čim tanv naše žganje škodljive primesi. Fino
jši, zato moramo kotel segrevati počasi.
destilacijo nadaljujemo po želji, običajno
Običajno se prva destilacija zaključi, ko
končamo pri okoli 50-% deležu alkohola.
koncentracija alkohola pade pod 10 %.

5*)

Pri izdelavi rakije je dovolj
samo ena destilacija, vendar se postopek zaključi že veliko prej, ko je koncentracija alkohola še višja.
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Po končanem procesu žganjekuhe sledi nagrada za opravljeno trdo
delo – degustacija.

Zimski horrorskop

v zvezde gleda Jerneja Šubelj

Sonce na nebu bo. Večinoma bo prinašalo spomladansko utrujenost in razvrat med najstniki vseh starosti vse
do 90. leta. Spodaj lahko preberete, kaj bo doletelo vaše znamenje v prvih mesecih leta 2017.

Kozorog
Od vseh znamenj imate največ možnosti, da uresničite svoje novoletne
zaobljube. Veliko bo druženja, kar
bo pripeljalo do novih poznanstev,
prijateljstev in celo ljubezni. Izčrpani
boste zaradi slabega spanca.
Vodnar
Finance bodo odtekale, nove ideje
pa pritekale. Ljubezensko življenje bo
trnjeva pot, bo pa zato več uspeha
pri odkrivanju tople vode. Pričakujte
pozitivne medsebojne odnose. Kupite
dežnik.

Ribi
Splošno počutje bo odlično, na
ljubezenskem področju pa boste kot
riba na suhem. Zaplavajte in zagrizite v vabo. Opravite kočljive posle,
pojdite na dieto, zajemite življenje z
veliko žlico. Zima in začetek pomladi
vam prinašata velike uspehe na vseh
področjih.

Bik

Devica

Biki boste romantični in razneženi. Če
ste samski, je sedaj čas za zmenke,
vezani pa boste iskali oporo partnerja, ko bodo šle kakšne zadeve
po gobe. Gobe pa lahko vključite v
svojo dieto, ker vsi vemo, da hočete
imeti nor summer-body že spomladi.
Optimizem.

Stanje ne bo najbolj rožnato, a vam
vsaj ne bo dolgčas. Zagrabite vsako
priložnost, ki se vam ponudi in ne
bojte se prositi drugih za pomoč. V
ljubezni se vam obetajo premiki v bolj
resno smer. Zredili se boste.

Dvojčka
Za vas prihaja čas večjih sprememb.
Pozabite na pretekle zamere in se
osredotočajte na nove priložnosti.
Če glede česa niste prepričani, tega
ne storite. Če ste samski, boste letos
našli svojo dušo dvojčico, če ste že
v zvezi, pa boste verjetno seksali več
kot samski, a imeli manj financ.

Rak
Ne imejte prevelikih ambicij na začetku leta. Obetajo se prepiri, kjer boste
potegnili kratko. Uporabite klešče in
rajši koga uščipnite na ljubezenskem
področju, kjer bo morda malce več
uspeha. Ne vrzite puške v koruzo.
Predvsem, ker je to onesnaževanje
okolja in lahko dobite kazen.

Tehtnica
Naučite se meditirati. Na ljubezenskem področju boste zasedeni prišli
v skušnjavo, samski pa pojdite na
zmenek v naravo. Krepite tudi svoj
imunski sistem, saj začetek pomladi prinaša bolezenska stanja, ki jim
boste sicer podlegli prej kot otrok
čokoladni torti.

Škorpijon
Pestro bo! Čustveni boste. Na
ljubezenskemu področju vas čaka
razvrat. Čas je za nove partnerje. V
trgovino po kondome! Pozitivne spremembe se obetajo tudi na šolskem/
študijskem/delovnem področju.

Oven

Lev

Strelec

Negujte svoje rogove, da bodo v
najlepšem sijaju, kajti obeta se vam
dober začetek leta. Deležni boste
novih projektov in ponudb. V ljubezni
boste iskreni, prav tako boste vi tisti,
ki boste naredili prvi korak. Finance
vam pripravljajo presenečenje.

Vse pomembne odločitve odložite do
pozne pomladi. Zvijte se v klopčič
in še malo zapredite v zimo. Če ste
samski, vas bo nekdo silil na zmenek.
Za vezane velja enako. Oboji pojdite
in izkoristite priložnost, da vam nekdo
piha na dušo in pokažite svojo grivo v
vsem vašem sijaju.

Zimsko dolgočasje vas bo nagnalo
v planiranje novega potovanja. V
ljubezni se za samske obetajo novi
začetki, za vezane pa novi položaji
kamasutre. Denar bo, ampak zaradi
strelčeve zapravljivosti ne dolgo.
Spomladi vas bo razganjalo od
hormonov.
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Arhitekturni svet

GRADNJA IN ALKOHOL
svetuje Ana Šinkovec

Pitje alkoholnih pijač je pogost
spremljevalec različnih družabnih
dogodkov. Od poslovnih srečanj,
rojstnodnevnih zabav in vaških veselic. Mednje pa lahko štejemo tudi
zidarska, tesarska in podobna dela
pri gradnji objekta. V 90-ih letih je bilo
v navadi, da se zbere “cela vas” in
pomaga pri sami izgradnji. Bilo je v
navadi, da se delavcem, še posebno,
če so bili to družinski člani, prijatelji
in znanci, ponudi pijačo in jedačo.
Ko sem bila sama še mlajša, sem
velikokrat pomagala pri gradnji in
postavitvi strehe ali drugega objekta.
Babice in starši so nam v roke potisnili pladnje in naročili, naj njihovo
vsebino ponudimo delavcem. Postreglo se jim je s tistim, kar so želeli – po
navadi je bil to alkohol in sicer, kolikor
so ga hoteli in kolikor so ga lahko
spili. Vedno je moralo biti poskrbljeno
za okrepčilo delavcev. Nihče ni smel
biti žejen ali lačen.
To pa je seveda lahko vodilo do takih
in drugačnih nesreč. Ko smo pri nas
doma pred več kot 10 leti postavljali
streho, je bil prisoten tudi alkohol.

»Mojstri« so se povzpeli na streho in
se tam razigrano šalili. Eden od bolj
žejnih je v nekem trenutku nerodno
stopil in razbil del že postavljene
strehe, potem pa je z eno nogo visel
v spalnico staršev, dokler ga niso
spravili ven.
Ta dogodek se je končal srečno in se
ga spominjamo s smehom, vedno pa
ni bilo tako. Zato je z leti pitje alkohola pri gradnji postalo manj pogosto,
kar je predvsem posledica zakona o
varnosti in zdravju pri delu, ki delavcem ne dovoljuje, da so na delovnem
mestu pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc.

Zdaj vse več ljudi najame delavce, ki
so zaposleni pri gradbenem podjetju
in imajo malico že všteto v plačilo.
Posledično je vse manj ljudi, ki jim
dodatno pripravi malico ali jim ponudi
pijačo, če pa že, je ta po navadi
brezalkoholna. Ta gesta je postala
odvisna od vsakega posameznika in
njegove navade. Ob končanem delu
se nazdravi za dobro opravljeno delo,
vendar v veliko manjših količinah kot
nekoč, posledično pa je tudi manj
nesreč.

Uživanje alkohola pri delu lahko
prinaša grožnjo za zdravje posameznika, sodelavcev in seveda tudi za
uspešnost opravljenega dela. To še
posebej velja za fizične delavce, ki
delajo na višini, s težkimi napravami
in na vročini.

MALI OGLASI
Ženska išče moškega.

Vinči prodaja drva pa zelje.
Nč ne klič, sam prlet u Hotič!

Od kar je zapadel ves ta sneg, imam fantazijo o tem, da mi neznanec skida
dvorišče. Lopata bi te čakala ob hiši, jaz pa bi občasno pokukala skozi
zavese. Prideš, skidaš in greš. Nepozabna in vznemirljiva izkušnja!
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Klubska scena

BEREMO …
bere Anja Kovič Kocjančič

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v ženski
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni.

Noelle Stevenson: Nimona
Helena Cestnik: Kristalinske
čipke

Roman v stripu je
prvenec ameriške
avtorice stripov in
To je krajša pripoved, lirična in
temelji na njenem
reflektivna. Govori o dveh ženskah
spletnem stripu.
v različnih obdobjih svojega
Je energičen in
življenja – ena biva v
zabaven, v njem
domu za ostarele, druga pa se
pa glavni lik ni junak
spopada z neozdravljivo boleznijo - ki ali junakinja, ampak
se najdeta v pravem trenutku.
pomočnica zlobneža.
Med pripovedovanjem
Čeprav se morda na prvi pogled zdi,
prve in
da je knjiga namenjena zgolj razvezapisovanjem
drilu, se pod njeno sproščeno zunandruge dobimo
jostjo skrivajo globlje teme ljubezni in
vpogled v
odpuščanja ter raziskovanja lastne
dve življenji,
identitete. Liki niso črno-beli, zato se
polni
bralki ob njih postavljajo vprašanja
preizkušenj,
o tem, kdo je zares dober ali slab in
in skupaj z
zakaj. Prevoda knjige v slovenščino
glavnima
ni, tudi originala nisem zasledila pri
likoma
nas, z veseljem pa ti jo posodim.
razmišljamo o
minljivosti,
Ursula K. Le Guin: Leva roka teme
vrednosti in
smislu življenja, ljubezni in bogu.
Tudi če nisi ljubiteljica znanstvene
Avtorica v zgodbo vnaša lastne misli fantastike, ti verjetno ne bo žal,
in doživljanja. Zato se pripoved ne
če boš v roke prijela tale roman
bere prekinjeno, ampak nam kaže,
znane ameriške pisateljice. V njem
kako zelo so naše izkušnje prepletene. avtorica ne raziskuje naše prihodnosBesedilo je bogato tudi z jezikovnega ti, ampak dogajanje postavi na drug
pogleda, saj pisateljica ustvarja nove planet. Na njem prebivalci nimajo ne
besede in ponavlja motive, ki ustvarja- biološkega ne družbenega spola,
jo edinstveno celoto.
pa tudi seksualnost pri njih deluje
drugače kot pri nas.
To je zanimivo izhodišče
za razmišljanje glavnega
lika – Zemljana, na planetu
o vplivu našega stalnega
seksualnega nagona na
družbo in njen razvoj,
obenem pa da bralki
priložnost za prevpraševanje
družbenega spola in njegove
(ne)odvisnosti z biološkim.

Barbara Korun: Ostrina miline
To je zbirka poezije, v kateri avtorica
povezuje svet okoli sebe, naravo z
erotiko. Čutnost ni omejena samo na
drugo osebo, ampak je vse okoli nje
– od gozda do sonca. Pesmi
nihajo med
nežnostjo in
grobostjo, med
strastjo in mirom,
zunanji dražljaji
v njih se povezujejo
v močno notranjo
izkušnjo literarnega
subjekta. Močno
prisoten je tudi
motiv eros-tanatos,
ki se proti koncu
zbirke razvije v
pesmi o smrti.
Poezija Barbare
Korun je polna in prevzemajoča,
vredna, da jo vzamemo v roke znova
in znova.
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Klubska scena
OGLEDALO
Oranžno ozadje
izgubljenega morja …
Potuje.
Išče kraj,
kjer bi ostalo …
Ne omahuje.
Ne najde kraja,
išče dalje …
obupuje.

V SAMOTI, NEKJE DALEČ JE RASLO DREVO
Drevo v vetru se je uklonilo.
Stare veje pokajo
zaradi sanj modernega človeka.
Bodo korenine vzdržale?
Človeku se niti ne sanja.
Ubogo drevo …
Ubog človek!
Človek sanja in ne opazi
starega drevesa.
Prezahtevne sanje so modernega človeka.
avtorica Vesna Mlakarr
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Tuja scena
Upcycling and
creating together
potuje Tjaša Vidergar s skupino
Je ime ali naslov (kakor želiš) mladinske izmenjave, ki smo se je nadobudni mladinci iz Litije in Ljubljane,
udeležili v mesecu novembru. V
Španiji smo preživeli toplih (sploh za
naše razmere) devet novembrskih
dni. Prvo veselje nas je pričakalo že v
Malagi, saj je bil zunaj res lep sončen
dan brez oblačka na nebu, temperature so kazale okoli 20 stopinj.
Juhuhu v en glas.
Od doma smo odšli v jaknah, plaščih
in bundah, ki smo jih ob prihodu
skupinsko trpali v naše potovalke
in kovčke. Jakne do konca tedna
nismo več rabili. V kratkih rokavih!!
smo se kot stari mački popotovanj
samozavestno odpravili na podzemno železnico in poiskali vlak, ki nas
bo pripeljal do vasi Pizarra, kjer smo
bili domenjeni za prevoz do našega
novega domovanja za naslednjih
devet dni.
Izmenjavo je organizirala mladinska
organizacija IMAGINA iz Malage.
Namen izmenjave je bil, da iz vsakdanjih predmetov sestavimo, zgradimo, sešijemo, zalepimo … uporabne
stvari za novo mladinsko sobo v
mali vasici Cerralba. Pomembno je
poudariti, da v vasi, kjer smo delali in
živeli, do sedaj niso imeli nobenega
prostora namenjenega mladim, kar
pa so želeli organizatorji s to izmenjavo spremeniti. In tudi smo.
V projektu je sodelovalo 6 držav
(Italija, Hrvaška, Portugalska, Francija, Slovenija in Španija), skupaj kar
42 udeležencev. Naš cilj je bil, da iz
kupa neuporabnih starih palet, oblek
in avtomobilskih gum naredimo nekaj
kosov pohištva in drugih uporabnih
predmetov za mladinsko sobo.
*Rečeno, storjeno. Hitro smo se vse
ekipe spravile k delu.

Tudi Litijani smo pustili sledi!
Povsem logično je bilo, da bomo
palete pretvorili v kavče, toda kaj pa
ostalo? Verjetno vam je jasno, da
42 mladih glav hitro najde kakšno
pametno zamisel. Rabljene obleke
so se spremenile v preprogo in nove
prevleke za naše nove počivalnike.
Rabljene avtomobilske gume so
udobne za sedenje in uporabne kot
male mizice, deli palet so hitro postali
tudi obešalnik za obleke na steni. No,
da si boste lažje predstavljali, kaj vse
smo naredili, prilagamo tudi nekaj
slikic. Svojo kreativnost pa smo preko
barve prenesli tudi na stene. In kot
bi mignil, je bil nov prostor za mlade
pripravljen za uporabo.
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1 po binarno
Denis@Science

http://denis.science

Z uporabo priročne tehnologije
pride velika odgovornost

Kaj še reči za konec? Imeli smo se
fajn, malo smo potovali in se razgledovali, ogledali smo si Malago in
svoje nožice celo malo pomočili v
morje (tisti najpogumnejši so v morje
namočili tudi kaj več kot samo noge,
ampak to je že druga zgodba), zopet
smo spoznali nove ljudi, vzpostavili
nova prijateljstva in poznanstva, širili
svoje poglede na svet in krepili svoja
znanja.
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Z udeležbo na mladinski izmenjavi
pač ne moreš udariti mimo.
Naj bo to tudi povabilo vsem mladim
(ja, pač samo do 30. leta se lahko
udeležite izmenjave), da se nam na
podobnih dogodivščinah pridružijo.
Za nove priložnosti spremljaj MC Litija
in druge mladinske organizacije iz
svojega okolja.

Moč šifriranja in gesel je v tvojih
rokah. Ti si največja grožnja sebi ...
Najbolj zmotno je, ko misliš, da si varen, ko vzpostaviš geslo na računalniku in žalostno je, da se večina ljudi
na to zanaša ... To geslo je mogoče
hitro zlomiti ali pa ga celo izbrisati,
saj za to obstajajo namerne luknje v
operacijskih sistemih, poleg tega se
da podatke prebrat iz diska z
uporabo Linux distribucije. You don’t
stand a chance.
Vsi imamo shranjene določene podatke in informacije, za katere nam
je mogoče trenutno vseeno, ali so
zaščiteni ali ne, zato se vprašajmo
najhujše vprašanje: ali bi nam bilo še
vedno vseeno, če bi nepooblaščena
oseba videla naše najbolj osebne ali
celo gole fotografije, ali pa kakšne
zaupne dokumente, ki bi morda celo
ušli na splet. V današnjem času je
nepridipravom, bolj kot škodovanje
računalniku zgolj za zabavo
(kar je bilo v preteklosti pogosto),
pomembno priti do informacij, kot so:
gesla, dokumenti, podatki bančnih
kartic itn. Ultimativno vprašanje je, ali
smo sploh varni. Vsaka tehnologija
danes je zlomljiva, pa vendar, če pravilno zaščitimo podatke, zmanjšamo
možnost zlorabe.

Menjaj gesla kot gate
Predstavljaj si, da hekerji vdrejo in
dešifrirajo bazo podatkov Facebooka,
dobijo milijardo gesel v sekundi
in jih objavijo na internetu, ali bi te
skrbelo – moralo bi te zelo. Naj se ta
trditev usede v spomin: tako kot ne
moremo imeti enih gat celo leto, tudi
ne moremo imeti istega gesla celo
leto, če ga pa imamo, pa tvegamo
nevšečnosti. Tak primer se je zgodil
meni pri podjetju 000webhost. Tako
da ti priporočam, da jih skrbno menjaš – gesla, a ne, vsaj na 3 mesece.
Če je tvoje geslo kje ušlo, preveri na:
https://haveibeenpwned.com/.

Kot primer gesla: Delam v mcju:
»D31Am@McJu«. Črke si sledijo zaporedno velika - mala, namesto »e«,
uporabimo »3«, znak »L« je »1«, »v«
je znak »@«. Če si zapomnimo zaporedje in znake, je geslo enostavno.
Ali je geslo dovolj zapleteno, preveri
na: https://password.kaspersky.com/.
Ne uporabljaj istega gesla več kot 1x!

Pravilo 8 – 4
Pravilo 8: Dobra gesla se začnejo
od 8 znakov naprej, saj nezlomljivost
eksponentno narašča od 8 znakov
dalje.
Pravilo 4: Uporabi vsaj eno malo
črko, eno veliko, eno število in en
poseben znak.
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Neupoštevanje tega nas lahko hitro strezni, kot kakšna nesreča po pijani noči – glej sklop »menjaj gesla kot gate«.

Dve ključavnici sta boljši kot
ena sama. Prva ključavnica
se odklene na to, kar veš,
druga pa na to, kar imaš ...
Ali te je Google ali pa morda celo
Facebook že kdaj vprašal po dodatni
zaščiti, ki se ji reče tudi 2 factor
authentication ali preverjanje z
dodatno kodo, ki jo imate v žepu.
Tega se sigurno niso spomnili med
gledanjem opic po Youtubu od
dolgčasa in da bi nam otežili delo,
ampak želijo s tem dodati še en
zaščitni sloj računu. Vklopi si dodatno
zaščito na spletnih računih, da pri
prijavi dobiš dodatno kodo kot sms
sporočilo ali pa na drugo e-pošto.
Stvar je v tem, da tudi če nekdo ve
geslo, še vseeno nima vašega
telefona z dodatno kodo in lahko o
vašem fejsbuku le lepo sanja.

Za shranjevanje gesel uporabi
programe, kot so najbolj opevan LastPass (zastonjski - računalniki,
telefoni) pa Dashlane (zastonjski
– računalniki, telefoni) ter KeePass
in KeePassX (zastonjska rešitev,
bolj profesionalna in malce težja za
uporabo).

Šifriranje datotek
Dobro geslo je le pol znanja, če ti pa nekdo dokument
odpre z dvoklikom, si pa še
vedno naiven osel.
WinRAR
Za najenostavnejšo zaščito datotek
pod geslom lahko uporabiš program
WinRAR, dostopen na www.rarlab.
com. Najprej naredi arhiv z desnim
klikom na datoteko/mapo ter »dodaj
v arhiv« in nato izberi opcijo »Nastavi
geslo«.

Za shranjevanje gesel uporabljajte upravitelja gesel
Če lepimo gesla na monitor ali pišemo v zvezek, kar je bolje kot limanje
na monitor, nismo naredili prav nič.
Najbolje, da svetu z megafonom
povemo vsa svoja gesla. Kot najbolj
enostavna rešitev je, da na telefonu,
ki je pod geslom shranimo gesla v
beležko, ki je pod dodatnim geslom,
vendar so tudi boljše rešitve.

TrueCrypt
Program, dobro poznan
varnostnim ekspertom po svetu,
nam omogoča kreiranje
virtualnega pogona (Datoteke), ki
je zaščiten z močnim AES kripto
algoritmom, (AES-256 biten ključ),
ki ga vladne organizacije lahko
uporabljajo tudi za najbolj
zaupne dokumente. Uporablja
se z zgornjo kombinacijo močnih
gesel. Dobimo ga na naslovu:
https://www.grc.com/misc/truecrypt/truecrypt.htm

Za več Spaghetti kode sledi na
kulskem spletnem naslovu denis.
science ali
www.denis.science, kjer se bo
govorilo o marsičem.
Vabljeni ste tudi k sodelovanju v
razpravah. V pripravi je tudi
slovenska verzija strani in dodatki,
o katerih več izveste kmalu.

MS WORD/EXCEL 2013/2016
– Enostavna zaščita
dokumentov
Za zaščito datoteke kliknemo v
programu »Datoteka« nato »Zaščiti
dokument« in »Zaščiti dokument z
geslom« (približen prevod iz angleščine).

POBARVAJ
ME!

24

25

Skupna kuhna

kuhata Maja Višnikar, Daniel Carnicé Bernaus

Jack Daniels omakca
· 250 ml Jack Danielsa

Sestavine zmešaš v kozici in na
majhnem ognju večkrat povreš,
dokler se tekočina ne zreducira na
približno polovico. Omakca je super
kot marinada, na svinjini, v burgerjih
in celo na palačinkah.

· 130 g rjavega sladkorja
· 4 žlice kisa
· 75 ml sojine omake
· 2 stroka česna
· dober ščepec črnega popra

10 min

K
MIL AM
E
CR

x3
200 ml

M
IL

K

1

250 ml

butter

OIL
2 min

500g
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15 min

Mushroom Soup

27

Na mlade se svet naslanja
Male in velike občane sprašujemo velika in mala vprašanja.
pogovarja se Maja Mojškerc

občanka Rosana Maček

občanka Flora Meta Mlakar

Supermoči: humor, prijaznost, pogum, bistrost, ljubezen do branja
Starost: 8 let
Kdo je tvoj vzornik
in zakaj?
Vzornik? Hmmmm
… (si vzame čas
za razmislek) Ati
in mami še najbolj.
Veliko me naučita.
Veliko pa me
naučijo tudi sošolke.
Kako doseči
enakost?
Hmmmm, težko
vprašanje.

Kaj je tvoja strast?
Branje, risanje, delo na računalniku
in igranje z legokockami.
O čem sanjaš?
O ničemer, ker se ne spomnim, o
čem sanjam.
Kaj je bistvo življenja?
Ne vem. Mogoče ve kak znanstvenik.
Kaj je politična korektnost?
Ne vem.
Kakšen je življenjski cikel oblačil?

Zakaj so meje pomembne?

Kje najdeš pogum?

Ne vem, za brez veze so. Lahko
bi imeli en svet, vsi skupaj, brez
vsega. Brez vseh mej.

Pri različnih ljudeh. Pri tistih, ki si
upajo tisto, česar si jaz ne upam.

Zakaj se je potrebno pogovarjati?
Zato da kaj novega izveš in da te
kdo razveseli.
Kako je biti mlad?

Kako bi rešila begunsko krizo?
Dala bi stran bodečo žico, naj pridejo
noter.
Kaj je revščina?

Lepo! Ker imam veliko posteljo in
veliko igrač.

Nekaj groznega. To je, ko človek
nima denarja, da poskrbi sam zase.
Revščina je tudi, ko nimamo hrane.

S čim se soočaš?

Kje se vidiš čez 5 let?

Nekaj mi pa ni fino. Domača
naloga. In res mi ni všeč vojna.
To me tudi moti. Moti me vojna na
tem svetu. Če je ne bi bilo, bi vsak
človek spal v svojem domu. Ne pa
da morajo nekateri pred spanjem
poslušati eksplozije.

V 8. razredu!
Kdaj si srečna?
Vsakič, ko nisem jezna ali žalostna.
Kaj je tvoja prednost pred ostalimi?

Hlače so šle k mojemu bratrancu,
premajhne oblekice gredo pa k
prijateljici. Potujejo.
Ali se ti zdi, da je zmernost mogoča?
Ne razumem vprašanja. Jaz vem, ko
imam ravno prav hrane in ravno prav
igranja in ravno prav branja. In ravno
prav rišem in pišem v dnevnik … Ker
imam rada risanje in ker je včasih
treba tudi kaj napisati.
Komu smo v resnici dolžni?
Ne vem. Nisem še slišala, da bi kdo
to rekel.

Supermoči: veselje, optimizem, lenoba ter zavedanje, da ne bo spremenila sveta in s tem se je sprijaznila
Starost: 60 let

Ko boste imeli že veliko izkušenj, boste videli, da je res tako. Na koncu je
veliko znancev, prijetnih ljudi, ampak
prijateljev pa zelo malo. S prijatelji
Jaz sem že zelo odrasla, pa vendar
zdaj nisem več popolnoma prepriča- nas drži neka druga vez. Nekoč se je
nekaj zgodilo, nekoč je nekaj kliknilo
na, da sem odrasla. Po letih sem
… tako jaz čutim do mojih prijateljev,
odrasla, če sem pa zares odrasla,
ki so tam zame. In obratno. Seveda
pa še sama ne vem. Še vedno me
primejo kakšne neumnosti. Poskušam obratno. Upam, da sem tudi jaz tam
za njih.
ohranjati otroka v sebi. Včasih mi
uspe, včasih sem pa lena in se mi ne
Če bi bila nevidna za en dan, kaj bi
ljubi.
naredila?
Kako drugačen bi bil svet, če bi
A sem lahko muha? Najraje bi bila
živali lahko govorile?
muha za en dan. Marsikaj bi šla pogledat, firbčna sem.
Božansko bi bilo in jaz bi bila Dr.
Šla bi pogledat odnose, to mi je bilo
Dolittle. Tudi zaradi naših domačih
živali. Poglejte, kaj vse nekatere živali vedno najbolj zanimivo. Odnosi med
ljudmi. Saj veste, ko smo na “odru”, ko
pretrpijo, ker se ne morejo braniti
so prisotni še drugi ljudje, se vseeno
pred človeškimi zlobami. Če samo
pomislim, kaj smo ljudje sposobni na- malce drugače obnašamo.
rediti z ljudmi … mislim, da bi to bilo
zelo poučno - kaj vse živali doživijo,
kaj vidijo in kaj vse čutijo.
Koliko je star človek, ko je
odrasel?

Ali si dober prijatelj? Zakaj tako
misliš?
Upam. Upam, da sem. Prijateljstva se
ne da izmeriti. Pravzaprav je prijatelj
tisti, ki prihiti, ko si najbolj v dreku - fizičnem ali psihičnem. Prijatelj
enostavno prileti pomagat, brez da
kaj vprašaš - prijatelj pač ve. Taki prijatelji so resnično redki, to ni fraza. To
boste sami doživeli, ko boste odrasli.
(smeh)

Zakaj je težko biti mlad?
Uuuuuh, zakaj je bilo meni težko biti
mlada? Težko govorim, zakaj je težko
biti mlad nekomu drugemu. Saj veste
… nekje od 15. leta naprej smo si
najbrž vsi želeli, da bi bili že »nevemkoliko« stari – vedno nekaj več.
Če me kdo vpraša: »Ali bi želela biti
spet stara 15 let,« rečem, da ne. 15
let bi bila stara le, če bi zraven lahko
imela znanje in izkušnje, ki jih imam
zdaj. Ko si mlad, nimaš izkušenj.
Pameten si tako ali tako - resnično si!
Si pa tudi naiven do konca. Do 15.
leta najbrž vsak doživi neko situacijo,
ki ga zabremza ali ustavi in vpliva na
samozavest ali samopodobo. Skozi
leta ugotoviš, da ta samopodoba ne
bi smela biti slaba. Najslabše, kar si
mislimo o sebi, sploh ni res. To vidiš
šele, ko si star 30, 40, 50 let ... No,
eni so pa tudi pri tridesetih domišljavi
in napihnjeni, s predobro samopodobo … Potem se pa vprašam: »A smo
mi krivi, moja generacija, za to?« Ker
smo mi vzgajali te otroke, to so naši
otroci. Prepričana sem, da je v tem
nekaj resnice. Mi smo jih vzgajali z
našo samopodobo in takrat je svet
funkcioniral drugače. Naši starši so
imeli še slabšo samopodobo in so
bili še bolj negotovi, ko so vstopali v
življenje. In tako so vzgajali nas. Nas
potlačili nazaj. Koliko staršev danes
otroku reče, naj bo tiho, ko starejši
govori? … pa bi bilo treba

Kaj je tvoja odgovornost?
Odgovornost je, da naredim domačo
nalogo. Ko je ati šel v Madrid, sem
bila en teden odgovorna za Frido
(o. a. Frida je kuža.), da je šla na
sprehod in lulat.

Da sem najboljša bralka v razredu.
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Kaj je najboljše darilo, ki si ga
podarila?
Nisem prepričana, da je darilo vedno
materialno. Mogoče je najboljše
darilo to, da nekoga nekam
odpelješ za njegov praznik, da daš
nekaj več … Da si prisoten, da daš
svoj čas in svoje emocije. Čisto
premalo se pogovarjamo. Vendarle
smo se včasih pogovarjali malo več
… tudi o takšnih, bom rekla –
psihološko-filozofskih zadevah.
Če bi lahko potovala nazaj v čas,
kakšen nasvet bi dala sama sebi?
Da naj bom bolj samozavestna in da
lahko malo manj dvomim vase. Pa
tudi da sem lahko malo bolj korajžna.
Če bi si lahko izmislila eno pravilo, ki bi se ga morali držati vsi na
svetu, kaj bi to bilo?
Hmmmm … (si vzame čas za razmislek) … Usta do ušes … (se široko
nasmeji) … pa mislim, da bi bil svet
popolnoma drugačen. Da si najprej
pozitiven!

Kdaj se počutiš srečno?
Velikokrat, resnično velikokrat. Včasih
tudi takrat, ko imam mir. Rečem si:
»Ooo, danes sem pa sama doma,
danes so pa vsi šli.« :P To je treba
priznat! Sicer pa sem srečna, ko se
vsi dobimo in ko čutim družinsko
povezanost. Upam, da to prenašamo
na mlajše generacije.

Napovedujemo prihodnost
V petek, 17. marca 2017, ob 19.30
vabljeni na koncert skupine
BREST (feat. Vesna Zornik)
BREST je popolnoma sveža zasedba
samih odličnih, uveljavljenih glasbenikov. Uglasbili so poezijo Kristine
Kočan, odlične slovenske pesnice
mlajše generacije. Gre za mešanico
glasbenih zvrsti kot so pop, jazz,
blues, rock, indie, alter etno in še
kaj. Premierno bodo ploščo z naslovom Paviljon predstavili 21. 3. 2017
v kultni oddaji Izštekani na Valu 202
z Juretom Longyko na čelu, štiri dni
pred tem pa jo boste vi lahko slišali
ekskluzivno, predpremierno! Tega
res ne gre zamuditi!
Zasedba:
Vesna Zornik - vokal
Samo Šalamon - kitara
Bojan Krhlanko - tolkala
Samo Pečar - bas kitara

1. in 2. september, dvorec
Ponoviče
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sobota, 10. junij, staro
mestno jedro Litije,
prijave od 1. marca naprej
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Poveži pikice

