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Nem¿ka zveza je povezava nem¿kih dr¡av

med letoma 1815 in 1866. Ustanovljena je
bila na dunajskem kongresu z nem¿kim zve-
znim aktom. Sprva jo je sestavljalo 38 suve-
renih dr¡av in dr¡avic z Avstrijo in Prusijo na
þelu. Stalni organ je bil zvezni zbor v Fran-
kfurtu ob Majni. Avstrijsko cesarstvo Nem-
¿ki zvezi ni pripadalo z vsem ozemljem, am-
pak samo s tistim, ki je ¡e pred tem sodilo v
Sveto rimsko cesarstvo nem¿kega naroda.
Ogrska s Hrva¿ko, lombardsko-bene¿ko kra-
ljestvo z Bene¿ko Slovenijo in nekdanja be-
ne¿ka Istra niso bili v Nem¿ki zvezi. Leta
1848 je Zvezo zajela revolucija, izvedene so
bile volitve in skup¿þina je izvolila centralno
oblast, ki pa je bila zaradi Avstrije in Prusije
zelo ¿ibka. Zunaj Avstrije se je krepilo zavze-
manje za malonem¿ko re¿itev: Nemþija brez
Avstrije, s Prusijo na þelu. Avstrija pa se je
ob koncu 1848 zavzemala za cesarstvo 70
milijonov ljudi, za Veliko Nemþijo z vsemi
nem¿kimi dr¡avami in celotno avstrijsko mo-
narhijo. Kar zadeva Slovenijo, so bili skoraj
vsi Nemci enotnega mnenja, da sodi sloven-
sko ozemlje v Nemþijo, þe to Slovenci ¡elijo
ali ne.
Toda razliþni naþrti o Nemþiji se niso ure-

sniþili, obnovljen je bil predrevolucijski si-
stem z zveznim zborom v Frankfurtu. V boju
med avstrijskimi in pruskimi te¡njami je bila

to zmaga Avstrije. Þez deset let se je polo¡aj
spremenil. Bismarck je pri¿el na vlado v Pru-
siji, Avstrija pa je propadla z naþrtom za re-
formo Zveze in odtlej je odloþala Prusija.
Avstrija in Prusija sta se ¿e skupaj bojevali
proti Danski za Schleswig-Holstein leta
1865. De¡eli sta pri¿li v skupno posest, ven-
dar so se ¡e naslednje leto zaþeli novi spori
in vojne. Na strani Avstrije so bili med drugi-
mi Sa¿ka, Hannover, Baden, Bavarska, ven-
dar je zmagala Prusija, povezana s severno-
nem¿kimi dr¡avicami in Italijo. Avstrija se je
morala odpovedati Nemþiji, Nem¿ke zveze
je bilo konec. Avgusta 1866 je nastala Se-
vernonem¿ka zveza pod pruskim vodstvom,
medtem ko je bilo med francosko-prusko voj-
no 18. januarja 1871 razgla¿eno Nem¿ko
cesarstvo.

Dogodki na dana¿nji dan:
1778 Britanski raziskovalec James Cook

je odkril Havajske otoke.
1863 Rodil se je sovjetski gledali¿ki re¡i-

ser in igralec Konstantin Sergejeviþ Stani-
slavski (umrl leta 1938), ustanovitelj in di-
rektor slavnega Moskovskega hudo¡enstve-
nega teatra.
1919 V Versaillesu se je zaþela mirovna

konferenca, na kateri je sodelovalo 27 dr¡av
zmagovalk v prvi svetovni vojni.
1953 V Ljubljani je bilo slovesno odprtje

nove stavbe telekomunikacije (po¿te).
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Anekdota za danes
Na jutri¿nji dan leta 1839 se je rodil franco-

ski slikar Paul Cezanne (umrl leta 1906), eden
izmed najvplivnej¿ih pionirjev modernega slikar-
stva.

Portrete je delal zelo dolgo in do portretiran-
cev je bil neizprosen. Trgovec z umetninami Vol-
lard mu je moral pozirati veþ kot stokrat.

»Model mora biti nepremiþen kot predmet!«
mu je Cezanne venomer ponavljal.

Nekoþ je bil Vollard tako izþrpan, da je padel
s stola in z njim vred s slikarskega podija.

»Hitro vstanite in se usedite tja, kamor sodi-
te!« mu je rekel slikar. »Þe bi postavil na stol va-
zo s ¿opkom ro¡, mi gotovo ne bi padla na tla.«

Sreþna, ne veþ rosno mlada
mamica sli¿i na ime Ur¿ka, po-
nosni oþka pa je kot ¡e niþkoli-
kokrat doslej spet postavni
Marko. ¬impanzi so se v obori
pod Ro¡nikom plodno raz-
mno¡evali tudi ¡e prej in dogo-
dek sam po sebi niti ne bi zaslu-
¡il posebne pozornosti, þe z Ur-
¿ko ne bi bila povezana zanimi-
va zgodba, ki si je v ¡ivalskem
vrtu ne znajo povsem jasno ra-
zlo¡iti. Ur¿ka je namreþ pred
poldrugim letom ¡e imela mla-
diþa, vendar oþitno ni najbolje
vedela, kaj naj z njim poþne,
zato je skrb zanj prevzela njena
mama Mojca, ki je, nadvse pri-

roþno, ravno takrat dojila svo-
jega nekaj starej¿ega »otroþi-
þa« Ne¡o. Po mnenju biologi-
nje Irene Pavlin bi Mojca skrb
za vnukinjo utegnila prevzeti
tudi zato, ker se ji Ur¿a za opra-
vljanje materinskih obveznosti
ni zdela dovolj zrela. Nadome-
stna mama se ¿e danes vede,
kot bi bila njena prava, in tako
bo verjetno ostalo vse do þetr-
tega leta starosti, ko ¿impanzi
obiþajno prenehajo dojiti mla-
diþe. Ur¿ka se je ob tokratnem
veselem dogodku odzvala po-
vsem drugaþe, saj ¡e od prvega
dne ljubeþe pestuje svojega po-
tomca in ga z roko za¿þitni¿ko

ves þas skrbno skriva pred po-
gledi obiskovalcev. Mladiþ, ki
mu bodo, þe je ¡enska, verjetno
dali ime Manca, bo do prvega
leta starosti le redko zapustil
Ur¿kino varno in toplo naro-
þje, potem pa bo ob pomoþi
mame in drugih þlanov raz¿ir-
jene dru¡ine zaþel raziskovati
svet okoli sebe in si sam iskati
hrano. ¬impanzi so vsejedi in
zmotno je splo¿no prepriþanje
ljudi, da se prehranjujejo z ba-
nanami. Veþina jih namreþ v
tropskih pragozdovih Afrike
nikoli ne okusi tega sade¡a, ker
tam preprosto ne uspeva.
Primo¡ Zrnec

Nara¿þaj ¿impanzke

Vdrugo zgledna mati
Skrb za prvega Ur¿kinega mladiþa je morala prevzeti babica,

zdaj ji tega ni treba – Þe je ¡enskega spola, bo Manca
V opiþnjaku ljubljanskega ¡ivalskega vrta je konec prej¿njega tedna na svet privekal
¿impanzji mladiþ. S tem so se þloveku najbolj podobne opice, s kar 97 odstotki genskega
materiala na las podobnega na¿emu, vpisale pod sam vrh seznama leto¿njih rojstev, ne-
posredno za bikcem Cikom, ki je beli dan ugledal, ko se je staro leto komaj dobro preve-
silo v novo.

Foto Primo¡ Zrnec

¬impanzka Ur¿ka z nara¿þajem – Zanj skrbi zgledno, a ko je rodila prviþ, se v njej ni prebudil ma-
terinski nagon.

Vodoravno: 1. malo zazna-
ven, rahel gib, 6. otok v Tiren-
skem morju, kjer je v izgnan-
stvu ¡ivel Napoleon, 10. najsta-
rej¿a predrodovna skupnost
ljudi, 11. svetovni rekorder v te-
ku na 100 metrov (Maurice),
13. visoko odlikovanje, red, 14.
lesena priprava za proizvajanje
enakomerno se ponavljajoþih
rezkih glasov, 15. spodnja plo-
skev posode, 16. valovit ravnin-
ski svet, deloma porasel z drev-

jem, 18. zaþetnici biv¿ega alp-
skega smuþarja Kri¡aja, 20. av-
tomobilska oznaka Benetk, 21.
kemijski znak za telur, 22. po-
sebno oblikovan nosilec, po ka-
terem kaj drsi, 25. kjer je ogenj,
je tudi ..., 28. okovan þevelj za
hojo po hribih, 29. priprava z
vrteþimi se rezili za prekopava-
nje zemlje, prekopalnik, 31.
pregrada poti na svatbi, 32. ime
pisatelja, esejista in literarnega
kritika Kermaunerja, 33. gamsji

bivol s Celebesa, 34. zelo moþ-
no, a kratkotrajno þustvo.
Navpiþno: 1. odprtina za

vstop v prostor, 2. na¿ sodobni
literarni kritik, esejist in publi-
cist (Aleksander), 3. grdoba, gr-
de¡ (redko), 4. 13. ali 15. dan v
mesecu pri starih Rimljanih, 5.
plesni ali jazzovski orkester, 6.
dr¡avna blagajna, 7. pape¡ev
odposlanec na kaki veliki ver-
ski prireditvi, 8. ime za hotele z
lepim razgledom, 9. ime pevke
in radijske voditeljice Rupel,
11. grbavec, 12. zaþetnici mad-
¡arskega pesnika Adyja, 17.
prepreka, zapreka, 19. ¡ivalska
ko¡a, strojena z dlago vred, 22.
judovska knjiga postave, 23.
skrb za bolnika, 24. belkast, bo-
leþ mehurþast izpu¿þaj na ustni
sluznici, 26. Abrahamov in Sa-
rin sin, 27. ma¿þoba, 28. zaþetni-
ci kolesarja ¬tanglja, 30. ime
igralca Valloneja. S. B.

Re¿itev prej¿nje kri¡anke
Vodoravno: 1. obhajilo, 9.

cic, 12. bradatec, 13. lori, 14.
oer, 15. Nin, 16. keper, 17. Alfi,
19. Stanwyck, 21. Ingo, 23. Ma-
ir, 24. zaslonka, 27. Sica, 30. ok-
tet, 31. ato, 33. gon, 37. fakt, 35.
vnebohod, 37. Ada, 38. turistka.

Legendarni zunanjepolitiþni
komentator je pred kratkim v
TV-intervjuju priznal, da raþu-
nalnik uporablja na moþ izvir-
no: nanj natipka ¿ele þistopis
svojega komentarja. Mnogim
je njegovo priznanje zvabilo na
obraz nasme¿ek, vendar jim je
ta zamrl ¡e þez nekaj hipov, ko
so se spomnili svojih prvih
opotekajoþih se korakov v ve-
solje informacijske tehnologi-
je. Slovenci smo dokazano na-
rod, ki ima za tovrstne novota-
rije ¿iroko srce, a kljub temu
pri ravnanju z mobitelom,
osebnim raþunalnikom, video-
rekorderjem ali najnovej¿im
modelom avtoradia marsikdo
– pa ne le iz starostne skupine
omenjenega TV-komentator-
ja, þeprav so leta menda odlo-
þilen dejavnik – do¡ivlja te¡ke
trenutke.

Raziskave v okviru projekta
Raba interneta v Sloveniji
(RIS), ki jih po naroþilu mini-
strstva za informacijsko dru¡-
bo izvajata dr. Vasja Vehovar
in Metka Kuhar s Fakultete za
dru¡bene vede, ka¡ejo, da je v
zaþetku leta 2001 svetovni
splet aktivno (vsak mesec)
uporabljalo 300 do 350 tisoþ
ljudi, medtem ko je imelo do-
stop do interneta 110 do 140 ti-
soþ gospodinjstev. Slovenci
smo po besedah dr. Vasje Ve-
hovarja informacijskim tehno-
logijam »strahovito naklonje-
ni« in smo bili na tem podroþju
do nedavnega celo pred razvi-
tim svetom, junijski podatki pa
ka¡ejo, da trenutno capljamo
za njim. ¬e vedno se ri¿e izrazi-
ta loþnica med privr¡enci so-
dobnih informacijskih tehno-
logij in tistimi, ki do tovrstnih
pridobitev þutijo odpor ali celo
strah. Kak¿en odnos do infor-
macijskih tehnologij posame-
znik zavzame, je po besedah
dr. Vehovarja odvisno zlasti od
tega, kdaj vstopi v virtualni
svet: tisti, ki se z njimi seznani-
jo prej, se tudi prej ogrejejo za
zapletenej¿e storitve, kakr¿no
je denimo spletno banþni¿tvo.
Obstaja tudi razlika po spolu –
med informacijskimi navdu-
¿enci je bistveno veþ mo¿kih
kot ¡ensk, oboji pa na spletu
obiskujejo strani z razliþnimi
vsebinami. Kar zadeva upoko-
jence, med deskarji na svetov-
nem spletu niso posebno do-
bro zastopani, ker se nanje nih-
þe ne spomni, je prepriþan dr.
Vehovar. Þe bi se kdo domislil
postaviti spletno stran z vsebi-
nami, ki bi pritegnile starej¿e
(denimo zdravstveni nasveti
ali specializirane elektronske
klepetalnice), bi se med obi-
skovalci kar trlo upokojencev.
Ti so, recimo, z odprtimi roka-
mi sprejeli tudi bankomate.

U¡ivanje brez novotarij
Þesa podobnega ne bi mogli

trditi za sosede Italijane, kjer
po pisanju Panorame po sve-
tovnem spletu deska le dobrih
dvajset odstotkov prebivalcev.
»Dragi Bill Gates, pi¿em vam,
ker je Va¿ novi operacijski si-
stem (Windows Xp, op. A. T.)
moj raþunalnik spravil na kole-
na,« se je glasil uvodni nagovor

v pismu, ki ga je (pred krat-
kim) raþunalni¿kemu mogotcu
po faksu poslal nekdanji itali-
janski predsednik Francesco
Cossiga. Napako, ki je bila po
besedah Microsoftovih stro-
kovnjakov zgolj posledica na-
paþne nastavitve, so odpravili
v rekordnem þasu, a zdi se, da
ima pri ravnanju z raþunalniki
dve levi roki tudi veþina Cossi-
govih sonarodnjakov. Visoko-
tehnolo¿ke pridobitve (z izje-
mo telefoninov, seveda, ki jih
uporablja kar 84 odstotkov
Italijanov, neredki jih imajo
celo po veþ) na Apeninskem
polotoku ne veljajo za nepo-
gre¿ljive zaveznike (prej sovra-
¡nike), nekateri pa odkrito pri-
znavajo, da jih srh spreleti ¡e,
ko v roke vzamejo zajetno
knji¡ico z navodili za uporabo.
Italijani znajo u¡ivati ¡ivljenje
tudi brez tovrstnih novotarij.

Generacija @ spodjeda
star¿evsko avtoriteto

Znano je, da so za informa-
cijsko tehnologijo mladi doje-
mljivej¿i, medtem ko starej¿i
po mobilnem telefonu pogosto
segajo s tresoþo se roko. Na
pomoþ, mama po¿ilja elektron-
ska pisma se je glasil pomenljiv
naslov nedavnega þlanka v
Sternu, kjer opozarjajo, da 11-
do 18-letni raþunalni¿ki izve-
denci s svojim znanjem spodje-
dajo star¿evsko avtoriteto.
Najstni¿ki guruji (teen-gurus),
kakor je rod rosno mladih in-
formacijskih zanesenjakov po-
imenovala ameri¿ka sociologi-
nja Sarah Kiesler, se star¿em,
ki trepetajo pred pedofili in
nacisti na spletu, le smejejo v
brk. Starej¿im tako ne preosta-
ne drugega, kot da se glede
uporabe informacijskih tehno-
logij pustijo pouþiti od svojih
otrok – ali pa zavrtijo telefon-
sko ¿tevilko za pomoþ, kakr-
¿no so odprla mnoga raþunal-
ni¿ka in telekomunikacijska
podjetja. Priþakovati bi torej
bilo, da delovni dnevi svetoval-
cev v centrih za pomoþ mine-
vajo v veselem hehetanju, vþa-
sih pa se tudi prepotijo, preden
jim namesto obupanega sogo-
vornika uspe ugotoviti, da
vzrok za vse te¡ave tiþi v izklo-
pljenem raþunalniku. Ali je v
tej ¿ali, ki kro¡i po svetovnem
spletu, kljub vsemu kanþek re-
snice, nam niso hoteli zaupati
pri Microsoftu Slovenija, kjer
telefonska linija za pomoþ
kupcem njihove programske
opreme deluje od leta 1996.
Vsi podatki o stvareh, po kate-
rih njihove stranke povpra¿u-
jejo, so po besedah Kamenka
Kesarja »interne narave« in
zatorej zaupni.

Upokojenci najprijetnej¿i
Bolj zgovorni (in kljub temu

prav niþ ¡aljivi do svojih
strank) so bili pri Mobitelu.
Kot je povedala Jasna Cerar -
Hribar, je v njihovem centru za
pomoþ naroþnikom za odgovo-
re na vpra¿anja noþ in dan na
voljo od 40 do 50 svetovalcev
hkrati. Nekaj ur dela pri nas bi
bila koristna izku¿nja za sle-

hernega Mobitelovega uslu¡-
benca, meni Jasna Cerar - Hri-
bar, saj ob nekaterih klicih kar
izbuljijo oþi, spet drugiþ se od
srca nasmejijo. Nekoga je de-
nimo zanimalo, kje bi lahko
dobil podalj¿ek za WAP, neki
drug naroþnik si je za¡elel, da
bi mu napolnili baterijo mobi-
tela kar po telefonu, po þasopi-
snem þlanku o raþunalni¿kih
programih, ki zasujejo mobitel
z SMS-i in se v hekerskem ¡ar-
gonu imenujejo bombarderji,
je klicala zaskrbljena gospa, ki
se je bala, da ji bo razneslo mo-
bilni telefon … Ponoþi vþasih
prejemajo klice, ki bi bolj sodi-
li na vroþe linije, najprijetnej¿i
sogovorniki pa so upokojenci.
Vsakogar, ki sklene naroþni-
¿ko razmerje, pokliþe svetova-
lec iz centra za pomoþ naroþni-
kom, da se pozanima, kako na-
preduje. Veþina jih je navdu¿e-
nih, neka upokojenka je vzkli-
knila: »Zdaj imam svojo frizer-
ko, cvetliþarko in Mobitelovo
svetovalko!«

Gumijaste tipkovnice
Raþunalnik – najsi bo klasiþ-

ni namizni, tisti v avtu ali pa þip
v TV-daljincu – je postal tako
vsakdanji, da ljudi ne moremo
veþ deliti na tiste, ki ga upora-
bljajo, in tiste, ki tega ne znajo,
meni Zvone ¬tor, raþunalni¿ki
programer Veþerove redakci-
je, þigar razglabljanja o infor-
macijski tehnologiji ¡e vrsto let
spremljamo v kolumni v 7D.
Razlika je v odnosu: za veþino
je raþunalnik sredstvo, nekate-
rim pa so nove pridobitve po-
stale ¡ivljenjski slog – gre za
privr¡ence linuxa (alternativni
operacijski sistem, op. A. T.),
ki podobno kot otroci cvetja v
60. ¡elijo spremeniti svet z ra-
þunalni¿ko tehnologijo, virtu-
alnostjo ipd. Po mnenju Zvo-
neta ¬tora se starej¿a generaci-
ja raþunalnikov boji zato, ker
se je z njimi prviþ sreþala na de-
lovnem mestu, in to pod prisi-
lo, nikoli pa ni imela prilo¡no-
sti igraje odkrivati vseh infor-
macijskotehnolo¿kih odlik.
Prepriþan je, da za vsakogar
obstaja naþin raþunalni¿kega
opismenjevanja, ki mu je pisan
na ko¡o. Poseben izziv je bilo
nekaj Veþerovih novinarjev, ki
so jim pisalni stroji silno prira-
sli k srcu in so trmasto zavraþa-
li raþunalnike, zato so zanje iz-
delali poseben program, ki
med udarjanjem po tipkovnici
proizvaja zvoke, podobne
udarcu kladivca na valj pisal-
nega stroja (seveda so morali
to skupino opremiti s trpe¡nej-
¿imi, gumijastimi tipkovnica-
mi …). Podoben primer je Ve-
þerova spletna stran z rubriko
Veþerovo podstre¿je, kjer so
na ogled skenirane fotografije
izpred nekaj desetletij, ki si jih
ogledujejo prav starej¿i. Tudi
vsebine ¿panskih telenovel be-
rejo starej¿e gospe in gospodi-
nje, ki sicer nikoli ne bi deskale
po internetu: »Primejo mi¿ko v
roke in klikajo – vþasih ¡e kaj
pokvarijo, a na splo¿no napre-
dujejo,« je sklenil Zvone ¬tor.
Agata Toma¡iþ

Informacijska tehnologija: strah in pogum

¬iroko srce Slovencev
za tehnolo¿ke novosti
Nekateri narodi znajo u¡ivati ¡ivljenje tudi brez raþunalnikov

Upokojenci na internetu le ¿e vpra¿anje þasa?
Tako kot ludiste, ki so se v zgodnjekapitalistiþni Angliji v zaþetku 19. stoletja surovo znesli
nad stroji, ki so bili po njihovi presoji vir vseh te¡av, nas tudi danes, dobro stoletje pozneje,
na delovnem mestu kdaj pa kdaj popade neobvladljiv bes, ki bi ga ¿e najraje sprostili nad
vse bolj vsakdanjim delovnim orodjem – osebnim raþunalnikom. Izdelki sodobne infor-
macijske tehnologije so bili zasnovani s plemenito namero olaj¿ati ¡ivljenje in skraj¿ati de-
lovni proces, a svojega poslanstva ne izpolnijo vedno.

Vrtimo globus
Shizofrenija in spolne zlorabe

Shizofrenija in spolna zloraba v otro¿tvu sta
povezani, se glasi sklep raziskave novozeland-
skih znanstvenikov, ki jim je tako prviþ uspelo
dokazati nekak¿no povezanost med du¿evno
boleznijo in zlorabljanjem otrok. Odstotek zlo-
rabljenih je med pacienti v psihiatriþnih bolni-
¿nicah na Novi Zelandiji dvakrat vi¿ji kot med
obiþajno populacijo. »Na¿a raziskava ¿e ne do-
kazuje, da spolna zloraba v otro¿tvu neizogibno
vodi k du¿evni bolezni,« je opozoril kliniþni psi-
holog in vodja raziskave John Read. »Dokazali
smo le, da je pri kar precej¿njem dele¡u ljudi, ki
so pozneje v ¡ivljenju postali ¡rtve shizofrenije,
igrala odloþilno vlogo.« Njihovo odkritje bi ute-
gnilo bistveno spremeniti metode, po katerih so
doslej zdravili bolnike s shizofrenijo: poslej bo-
do psihiatri morda nekoliko opustili zdravila in
dali prednost drugim oblikam zdravljenja du-
¿evnih bolezni. Poleg spolne zlorabe v otro¿tvu
so med krivci za shizofrenijo ¿e druge travme,
kot na primer izguba star¿ev, konec partnerske-
ga razmerja ipd. Znano je tudi, da so tej du¿evni
bolezni mnogo bolj izpostavljeni ljudje iz bolj
ogro¡enih dru¡benih okolij, denimo narodno-
stnih manj¿in ali pripadnikov domorodskih ple-
men. DPA

Ena stopalka za plin in zavoro
¬vedski iznajditelj je predstavil svetovno no-

vost na podroþju avtomobilizma: vozilo, v kate-
rem je za dodajanje plina in zaviranje name¿þe-
na ena sama stopalka. Strokovnjaki menijo, da
bi izum Svena Gustaffsona lahko re¿il neverje-
tno veliko ¡ivljenj, saj so poskusi ¡e pokazali, da
se na cesti izjemno dobro obnese. Reakcijski
þas voznika, ki vozi vozilo z eno stopalko za plin
in zavoro, je mnogo kraj¿i od voznika za vola-
nom navadnega avtomobila. Pri hitrosti 90
km/h se zavorna razdalja po besedah iznajdite-
lja skraj¿a za veþ kot pet metrov. Za zaviranje in
pospe¿evanje mora voznik z nogo izvesti dva
povsem razliþna giba, vseeno pa lahko vozilo
ustavi precej hitreje – v tem primeru se menjal-
nik samodejno prestavi v prosti tek. Pristojni na
¿vedski upravi za cestni promet so stopalko ¡e
preizkusili in izrekli pozitivno oceno. Zdaj jo
preizku¿a ¿e ¿vedski proizvajalec avtomobilov
Volvo, a kot so zatrdili, je v svoja vozila ne bodo
zaþeli vgrajevati prej kot v treh letih. DPA

Su¿i prihaja – na Japonsko
Po navdu¿enju nad su¿ijem, ki je zajelo zaho-

dnoevropska in ameri¿ka velemesta, se ta tradi-
cionalna japonska jed (prirejena za zahodnja¿ki
okus) vraþa tudi na Japonsko, pi¿e Newsweek.
V Tokiu se odpirajo trendovski lokali, kjer jo
stre¡ejo v minimalistiþno opremljenih prostorih
s pohi¿tvom italijanskih oblikovalcev, gostje –
poveþini mladi Japonci, ki nimajo niþ proti me-
¿anju zahodnja¿ke in japonske hrane – pa sedijo
za dolgo mizo, katere plo¿þa je osvetljena od
spodaj. Tovrstni lokali so se na Zahodu zaþeli
pojavljati ¡e v 70. letih in so v 90. postali zbirali-
¿þe najbolj modno ozave¿þenih prebivalcev
mest, medtem ko jih v domovini su¿ija doslej ni-
so poznali. Su¿i in moda sta na Japonskem poj-
ma, ki nikakor ne gresta vkup. Su¿i je vse od za-
þetka 19. stoletja veljal za tradicionalno jed: su-
rova riba in nekaj ri¡a, kar prodajajo malodane
na stojnicah in lahko na hitro poje¿. Zraven so
postregli kveþjemu ¿e z zelenim þajem in vlo¡e-
nim ingverjem.

Zdaj pa naj bi v Tokiu priþel obratovati lokal
iz verige Rainbow Roll Sushi, kjer si pripra-
vljavci te jedi vsakiþ znova dajo du¿ka in se tra-
dicionalisti primejo za glavo. Þeprav je lastnica
verige Rainbow Roll Sushi Japonka, ki je zami-

sel za svoj podjetni¿ki podvig dobila v ZDA,
kjer si je med ¿tudijem slu¡ila ¡epnino kot nata-
karica v su¿i baru po japonskem vzoru, imajo
njene restavracije bore malo skupnega z japon-
sko kulturo. V njih gostom postre¡ejo s celo vr-
sto koktejlov iz morskih sade¡ev in seveda ¿te-
vilne zvitke – su¿ije s prekajenim lososom, ku-
maricami, topljenim sirom, þilijem in celo majo-
nezo. Su¿i za 21. stoletje, kakor nekateri imenu-
jejo amerikanizirano tradicionalno japonsko
jed, je pri mladih naletel na odprte roke, drugi
se nad njim zgra¡ajo. Med slednjimi prednjaþijo
þlani japonskega nacionalnega zdru¡enja za su-
¿i, ki so jedi, s katerimi postre¡ejo v novih resta-
vracijah, ¡e razglasili za ponaredek.

S prenosnikom v kavarno
Tradicionalne dunajske kavarne so se opogu-

mile in naredile korak v prihodnost: kar dvajset
se jih je v okviru projekta internetizacije dunaj-
skih gostinskih lokalov opremilo z dostopom na
svetovni splet. Po dunajskih kavarnah, ki so do-
slej slovele po izvrstno pripravljeni tur¿ki kavi,
pi¿kotkih in dnevnem þasopisju v lesenih dr¡a-
lih, se bo v prihodnje razlegal zvok tipkanja po
raþunalni¿kih tipkovnicah. »Nova tehnologija
se zelo dobro vklaplja v tradicionalno kavarni-
¿ko ozraþje,« meni Raimund Höflinger, vodja
kavarne Cafe Central. »Kavarna je miren koti-
þek za sprostitev, v katerem boste poslej lahko
preverjali elektronsko po¿to.« Avstrijski ponu-
dnik spletnih storitev Metronet je kavarni¿ke
prostore opremil s tehnologijo, ki lastnikom
prenosnih raþunalnikov omogoþa, da se med pi-
tjem kave pove¡ejo z internim omre¡jem svoje-
ga podjetja in tudi deskajo po internetu. »Nova
pridobitev je velikansko olaj¿anje za tiste na¿e
goste, ki so pri nas imeli poslovne sestanke,« je
prepriþan Höflinger. AFP

Donosno vlivanje zvonov

Foto AP

Viktor Pjatkov ima skupaj z bratom Nikola-
jem livarsko delavnico v ruskem mestu Ka-
mensk Uralski, ki le¡i v gorovju Ural. Vlivanje
zvonov je po verskem preporodu, ki je Rusijo
zajel v preteklem desetletju, spet postalo dobiþ-
konosen posel. Lotilo se ga je kar nekaj podje-
tnih posameznikov, ki ob poveþanem povpra¿e-
vanju po zvonovih niso stali kri¡em rok, temveþ
so nemudoma zapolnili tr¡no ni¿o.

Zdravje
Krokodilje meso –
zdrava alternativa

Kitajci so zelo radi pripravljali juho iz plavuti
morskega psa, ki so ji pripisovali zdravilne la-
stnosti. Zdaj ko so avstralski strokovnjaki ugo-
tovili, da ima tudi krokodilji hrustanec zdravil-
ne lastnosti, pa tudi v azijskih dr¡avah velja no-
va zapoved za zdravo ¡ivljenje. Tisti, ki sledijo
novostim in ¡elijo svoje telo okrepiti z zdravo
hrano, kupujejo le ¿e krokodilje meso. Skupaj s
kostmi varuje proti raku in ima tudi antiartritiþ-
ne lastnosti. DPA

Poljske bolni¿nice zelo nevarne
In¿pektorji, ki so pregledali nekaj bolni¿niþ-

nih ustanov na Poljskem, so svoje ugotovitve
zgro¡eni posredovali javnosti. Skoraj nobena
izmed obiskanih bolni¿nic ne ustreza predpi-
som. Prostori in oprema so popolnoma dotraja-
ni. S sten se lu¿þi barva, tla so neravna. Neustre-
zne higienske razmere so nevarne za bolni¿niþ-
ne delavce in za bolnike, saj je mo¡en prenos vi-
rusnih infekcij. Medicinska diagnostiþna opre-
ma, material za nego in operacijske mize bolni-
kov so stari in ne ustrezajo standardom. Veþina
zaposlenega osebja mora delati veþ ur, kot je
predpisano, da si zagotovi mizerne dohodke.
AFP

Dru¡insko kosilo
za du¿evno zdravje

Kakovostno pre¡iveti þas z dru¡ino dobro
vpliva na du¿evno zdravje mladih ljudi. Taki so
izsledki raziskave, objavljene v Journal of Epi-
demiology and Community Health (Revija za
epidemiologijo in obþe zdravje). Mladostniki,
ki so poiskali pomoþ v ustanovah za mentalno
zdravje, so jedli z dru¡ino manj kot petkrat na
teden, medtem ko so njihovi zdravi vrstniki ve-
þerjali ali kosili s sorodniki ¿estkrat na teden.

Raziskava je zajela 259 mladostnikov, ki so ¡i-
veli s star¿i. Dvainosemdeset od njih jih je po-
trebovalo zdravljenje, najpogosteje zaradi de-
presije in anksioznosti. »Skupni obroki so
obred, ki zdru¡uje in spodbuja mladostnikovo
du¿evno zdravje,« so zapisali avtorji raziskave.
Zdravi mladostniki so se udele¡evali dru¡inskih
zabav, izletov in drugih dejavnosti. Pred televi-
zorjem pa sta obe skupini pre¡iveli enako þasa.
Veþina vpra¿anih je odgovorila, da þuti, da jih
ima dru¡ina rada, vendar je bilo med tistimi z
du¿evnimi motnjami veþ takih, ki se jim je zde-
lo, da njihova dru¡ina ne deluje dobro. Eden od
petih bolnih udele¡encev raziskave je bil le red-
ko zadovoljen s podporo sorodnikov, med zdra-
vimi jih je bilo z njo nezadovoljnih le sedem od-
stotkov. Tisti dejavniki (na primer izobrazba
star¿ev, njihov polo¡aj v slu¡bi, velikost dru-
¡ine ...), ki bi lahko vplivali na raziskavo, so bili
v obeh skupinah podobni. Reuters

Protein za kroniþno boleþino
Strokovnjakom je uspelo identificirati prote-

in, ki sodeluje v nadziranju kroniþne boleþine.
Poimenovali so ga z akronimom DREAM. V
laboratoriju so vzgojili mi¿ke, ki so se razlikova-
le samo v omenjenem proteinu. Prva skupina je
imela povsem obiþajno, druga pa spremenjeno
obliko. Mi¿ke te druge skupine se v niþemer ni-
so razlikovale od prvih, razen v zaznavanju bo-
leþine. Obstaja cela paleta razliþnih boleþin.
Onesposobljeni DREAM zmanj¿uje prav vse.

Boleþina þloveku omogoþa pre¡ivetje. Tako
se umakne od ostrega rezila, vroþega ognja, to-
pega udarca. Ko se ure¡ete z no¡em, najprej za-
þutite moþno boleþino, vendar þez nekaj þasa
izgine. DREAM omogoþa, da boleþino zaþuti-
te. Ko proteina veþ ni, tudi do¡ivljanje boleþine
izzveni. Þe bi bilo njegovo delovanje preprosto,
bi kmalu razvili drugaþna in bolj uþinkovita
sredstva za laj¿anje boleþin. A ker deluje zno-
traj posamezne celice, je te¡je dostopen za uþin-
kovine. Reuters
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Informacijska tehnologija obvladuje svet (in ljudi) – Brez raþunalnikov dandanes skorajda ne gre
veþ in ni dvoma, da jih bodo bolj mno¡iþno zaþeli uporabljati tudi starej¿i ljudje. Ne nazadnje so se
jim priljubili tudi bankomati.


