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Strastna kuharja Mojca Gornik in Jure Ličen

M

Skrbita za pravi požar v etru

ojca Gornik in Jure Ličen sta pred kratkim v jutranjem programu Radia Aktual
poskrbela za pravi požar, ko sta se začela pogovarjati o gospodinjskih opravilih. »Jure je trdil, da je seksi, če moški opravlja (tudi) ženska opravila, jaz pa
sem zagovornica tega, da ženska poskrbi za svojega moškega, mu skuha, lika, pospravlja
…« pravi Mojca Gornik in dodaja, da je prav, da moški vse to znajo početi tudi sami.
»A vendarle s tem ženska pusti sledi v hiši in iz nje naredi dom. In meni je prečudovit
občutek, ko pospravim, kaj dobrega skuham, ko v hiši diši po čistem. Ženska je tista, ki
poskrbi za toplino doma. In moje mnenje je, da je vsak moški, ko zapusti dom, ogledalo
svoje ženske in njene ljubezni,« doda in razkrije, da najraje kuha in pomiva tla. »To
obožujem tudi jaz,« se nasmeje Jure in razkrije, da zaradi bližine gozda tla počisti vsak
dan. »Moraš najti užitek v tem. Saj veste, mokra zadeva v moških rokah in drsanje na
pravih mestih,« se na glas zasmeji Jure, ki zna ženskam vselej pobožati njihovo mehko
stran.« Jure in Mojca sta skozi pogovor v eter odkrila tudi to, da oba gojita strast do
kuhanja. »Priznam, da sem malo iz forme. Tako da – če se katera povabi, potrebujem en
mini trening,« nagajivo razkrije mojster kuhanja rižot in priprave matevža. Tudi Mojca
je priznala, da je moški za štedilnikom pravi magnet. »Mi je všeč, ko me zna partner
pocrkljati. In se znajde v razmerah, ko ženske odpovemo.«
D. D.
Mojca Gornik in Jure Ličen obljubljata, da bosta v svojih jutrih na
Radiu Aktual še velikokrat kaj zakuhala.

Jakob J. Kenda je velik ljubitelj
popotništva in gora, ki svoja doživetja
rad prelije tudi na papir.

Jakob J. Kenda o slovenski Transverzali

Nujno je treba
spoznati svoje
kraje in ljudi

G

eneracije otrok je osvojil s svojimi prevodi kultnega
Harryja Potterja, s tem ko je najbolj znani čarovnik
sveta odrasel, pa so v svetu Jakoba J. Kende čarobne
palice in magične uroke nadomestili nahrbtniki, pohodni čevlji
in več tisoč kilometrov dolge poti. Po znameniti Apalaški poti
je prehodil še slovensko Transverzalo, na kateri sta mu družbo
delala njegova otroka. »Vsaka dolga pot ali po naše transverzala je seveda nekaj čisto svojega, saj je odsev svoje dežele in
svojih ljudi. A mogoče najbolj bistvena razlika med ameriško
Apalaško in slovensko Transverzalo je v tem, da je Apalaška
klasično divjinska. »Pri Transverzali, ki je krožna, je pomen
doma še toliko večji. Nanjo se odpraviš z domačega praga in
greš potem po njenem krogu ves čas domačemu
pragu naproti. Zelo poseben občutek. Sploh zato,
ker si hkrati ves čas doma, na tleh svojega širšega
doma, domovine. In prav zato, ker je Transverzala odsev slednje in njenih ljudi, je tako bistvena.
Lepo je spoznavati tuje kraje, a svoje in svoje ljudi
je nujnost.« Nekaj tednov sta mu družbo delala
tudi otroka, ki sta še po letu in pol čisto navdušena. Na pot so se dobro pripravili in niso pretiravali.
Skupaj so prehodili 480 kilometrov, medtem ko
celoten krog, ki ga je prehodil Jakob, znaša blizu
2000 kilometrov. Vsa doživetja s poti je opisal v
potopisnem romanu, poimenovanem preprosto
Transverzala. Če bi koga mikalo, da bi se odpravil
po njej, ali pa ga samo zanima, kako je na poti in
v njeni okolici, mu bo to branje gotovo zanimivo.
D. M.
Shema slovenske Transverzale, ki meri
okoli 2000 kilometrov.
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