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Pogovarjali smo se z našim "malim bratom" Miho. Mladeničem bogatih izkušenj, ki jih nabira na
poti k velikemu cilju - pornoindustriji. Po zadnji, kmetovanju, se že veseli snidenja z La Toyo.
Povprašali smo ga o tem, pa tudi o onem, med drugim tudi o kmetici Veroniki. Če imate živce ...
preberite več! Aja ... pa rad ma pir.

Zakaj si se odločil tekmovati?

Ker imam jajca. V ospredju mi je bil sprva denar, potem pa mi je samo življenje na nek način
postalo všeč. Bili smo skoraj popolnoma samozadostni, z ravno pravo mero prikazanega
psihiranja, da pač zadeva zgleda zanimiva.

Si prej spremljal reality showe? Kakšno je sicer tvoje mnenje o tovrstnih zadevah?

Prej sem spremljal Bar, ker mi je bil kul, saj sem bil sam dokaj spreten v tem in je bil edini od
teh šovov, razen Kmetije, na katerega bi se prijavil. Pa še moj sovaščan Klemen je bil v njem.
Tovrstne zadeve so pač ustvarjene z namenom, da se da ljudem kruha in iger, kot so vedeli
povedati že Rimljani. Vsi smo vedeli kaj nas čaka, no ja, vsaj do neke mere.

Kaj ste počeli na kmetiji, ko so se ugasnile kamere? Je bilo poleg rednih kmečkih opravil
kaj časa za prepovedane substance in kapljico žlahtnega?

Ko so se na Kmetiji ugasnile kamere, smo bili vsi veseli za nov končan dan. Naporno je bilo za
nas in za ekipo, ki je delala na terenu, saj smo včasih, ko je bil kakšen zanimiv dan, ki niso bili
redki, vsi skupaj bedeli pozno v noč, tudi do poldruge ure zjutraj. Uro smo razpoznavali po legi
sonca, najbolj natančna pa je bila na oddaljenem zvoniku, ki mu je bilo pač treba prisluhniti.

Prepovedanih substanc ni bilo, saj smo lahko počeli vse razen tega, kar pravila omejujejo.
Kapljice so pa bile, ja, škoda, da je z manj tekmovalci bilo tudi manj kapljic. Smo ga pa
nekajkrat pošteno izkoristili …

1/5

Intervju: Mihael Mlinšek - Bajta | Tri doline v eni Bajti | Koroški spletni časopis
Prispeval Robert Marin, Uroš Prosen; foto: Matjaž Rušt, Aleksander Mlinšek
Sreda, 31 December 2008 18:29

Z Veroniko sta imela menda posebej korekten odnos? Eno tvojih navijačic zanima, če sta
več kot "sam prjatla" oz. ali ti je všeč?

Veronika mi je bila zelo pristna oseba, kot Cirila in Sergej, z njo se je dalo vse pogovoriti, znebiti
pa se je znala, ter se še vedno zna, kake pristne cvetke… Z Veroniko sva še vedno na zvezi, se
pogosto vidiva, najin odnos pa temelji na platonski bazi. Veronika mi je všeč kot oseba, je
simpatična, prijetna sogovornica, pa še kuhati zna zdaj po kmetiji. Je "kr za oženit" … (smeh)

Kako si se počutil, ko je vzela ponujenih 5000 evrov namesto volne in dobrot, vi pa ste jo
medtem čakali zaman? Kaj bi storil ti v njenem primeru?

Mi smo jo res čakali do prihoda Špele, ki nam je povedala vse tri opcije, ki jih je imela na izbiro,
ter za katero se je odločila. Jaz ji čisto nič ne očitam, saj bi sam na njenem mestu storil
popolnoma isto. Nisem ji čisto nič zameril, če smo bili že prej veliko časa brez vsega tega
luksuza, bomo pa zdržali še teh nekaj tednov do konca. Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi.

Menda te je Goran določil za dežurnega zdraharja in kriminalca?

Goran ni tako označil samo mene, ampak še več drugih, pa nismo tako slabi, kot so nas pa
prikazali na TV. Prav tako se mi ne zdi umestno, da po nas Korošcih zdaj nekateri pljuvajo. Če
jim grem na jetra, naj pljunejo samo v moj pljuvalnik.

Kar pa se tiče zdrah na kmetiji, njihovega nastanka in vzroka ter povodov zanje, pa mislim, da
Goran gleda krivca v ogledalu vedno, ko se brije. Pogovarjal sem se z več osebami, ki so mu
blizu, pa so se kar mnogi strinjali z mano …
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Na forumu sem opazil, da so te nekateri branili, češ, ne razumeš cinizma, Miha pač na
neumna vprašanja odgovarja z neumnimi odgovori? Kako je s tem? O čem ste debatirali
med sotekmovalci?

Meni je moj cinizem ter bolj sarkastičen način humorja vedno služil kot nekakšna opornica, na
katero sem se oprl v nevsakdanjih položajih ali življenjskih situacijah. S sotekmovalci smo
debatirali o vsem mogočem, ko smo delali pač o samem delu, kako zgrabiti bika za roge. Ko pa
nismo delali, pa smo se pogovarjali popolnoma vsakdanje stvari, ki se jih pogovarjava zdaj
midva. Življenje zunaj, želje, cilji, glasba, šport, sex ... ni da ni. Seveda pa na žalost ni šlo z
vsemi komunicirati na določenem nivoju, zato sem se pač več pogovarjal z nekaterimi ljudmi, ki
so mi bili všeč, kot pa z drugimi, ki mi niso. To ni bilo nikakršno grupiranje ali iskanje neke
sredine. Tudi privat se pač družim z ljudmi, ki mi odgovarjajo, kot pa s tistimi, ki mi ne.

Kolikokrat so tekmovalci za soočenje izbrali znanje, namesto fizičnih obračunov?

Znanja oz. kviza ni izbral nihče od tekmovalcev. Fantje so se celo zmenili pred mojim prihodom
na kmetijo, da se bodo šli samo moške igre. Jaz pa sem ob svojem prostem času v gmajni dosti
prebiral pratiko, ter se naučil kar precej stvari, saj sem si ob samem štartu dejal, da če me že
kdo premaga, naj me premaga v moči ali žagi, ne pa v znanju. Na tem mestu sem tudi opazil,
da se me Goran in Rus bojita, saj pratike najverjetneje nista niti prebrala. To je bil moj paradni
konj. Vem, da bi v primeru takšnega dvoboja zmagal proti komerkoli od njiju.

Koliko si v času snemanja zaslužil?

V času snemanja smo prejemali avtorski honorar, ki je znašal 10 evrov dnevno. Na kmetiji sem
bil 63 dni, pa če odštejemo davek, pridemo na nekje okoli 470 evrov …

Kaj pa POPTV?

Koliko je v času snemanja zaslužil POP TV, ne vem, pa tudi če bi vedel, je to poslovna
skrivnost. Lahko pa si sam narediš izračun glede na glasovanja in podobne zadeve.
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Slišal sem, da je pri glasovanju ljudstva za najpopularnejšega kmeta prišlo do tehničnih
težav?

Da, to je res, saj se v ponedeljek v samem štartu ni dalo oddati glasu za nekatere tekmovalce,
med njimi sem bil tudi sam, kar pa so uradno uredili s storniranjem vseh glasov in ponovitvijo
glasovanja. O tem ne bom zgubljal preveč besed … Me pa kot potrošnika zanima, saj sem
oddal celo dva glasova zase, koliko procentov sem se dejansko približal Vašemu zmagovalcu
kmetije sam, koliko Anka, koliko Sergej, koliko Cirila., koliko Davor, Špela, Veronika, Simona ter
vsi ostali … Mislim, da bi celotna zadeva glede na samo shemo oddaje morala biti malenkostno
preglednejša.

Je mogoče, da so nalašč v ospredje potiskali enega kandidata?

Konec koncev tudi ušesa, ki jih znova prišijejo ljudem, vzgojijo na hrbtih prašičev. Možno je
popolnoma vse, odvisno samo od tega, koliko stane.

Mediji imajo, so imeli in bodo imeli tudi v prihodnosti na določen odstotek populacije močan
vpliv. Mimo tega ne moremo. Mene osebno zanima tudi, kaj si Slovenci na ulicah, razen mojih
sorodnikov, prijateljev in znancev, zanima, kaj si mislijo o meni, ter mojih ostalih sokmetih. Vsi,
ki tega ne razumete, se prosim vrnite na prejšnjo vprašanje. Če Vam še vedno ni jasno, se pa
vrtimo v krogu in sem Vam polepšal vsaj minuto ali dve …

Koliko novih prijateljev imaš?

Imam prijatelje, ki bi zanje dal vse, imam znance in kolege, imam tudi veliko ljudi, ki me
podpirajo, ter razumejo. Mislim, da se pravo prijateljstvo razvija skozi neko določeno obdobje.
Spoprijateljimo se lahko seveda ob kozarčku zakuhanega, pravo prijateljstvo pa nima merskih
enot. Sem pa dokaj razpoznaven.

Opaziš povečano naklonjenost ženskega spola? Si mesec dni suženjstva na POP-u že
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uspel vnovčiti na ljubezenskem področju?

Po poročanju slovenskega rumena tiska imam menda razmerje z našo Veroniko iz Kmetije,
zadeve ne vnovčujem. (smeh)

Ženske naklonjenosti sem bil vedno vesel in je vedno bom, ne morem pa reči, da za to
zlorabljam Kmetijo, čeprav sem človek, ki zelo ceni sex. Prav rad bi se zasužnjil v kake druge
zadeve.

P.S. Ne grizem, razen če lahko.

Vec fotografij lahko najdete v Albumu .
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