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 Никола Калинић, кошаркаш Фенербахчеа и репрезентативац Србије, дао је опширан
интервју за "Трендбаскет" где је причао о многим стварима.

  Српски кошаркаш недавно је дао интервју који је подигао доста прашине у јавности.  

То, наравно, није била главна тема разговора у интервјуу, али је новинар приметио
велики број увредљивих коментара. 

  
  

Није ме брига шта се десило пре 10, 20 година, а посебно ме не занима оно што се
десило пре 500-600 година, Бој на Косову

    

"Увек ће бити таквих коментара. Постоје неки моји земљаци који живе у прошлости. Они
су још у Отоманском царству и сећају се шта је све Отоманско царство радило у Србији и
на Балкану. Покушао сам то да објасним у недавном интервјуу, који су сви погрешно
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разумели – или су га разумели онако како су они желели. Није ме брига шта се десило
пре 10, 20 година, а посебно ме не занима оно што се десило пре 500-600 година, Бој на
Косову... Ако је неко добар према мени, бићу и ја добар према њему. Ако је неко лош,
нећу обраћати пажњу. И, ову поруку желим да пошаљем свима. Има оних који ме нису
разумели и коментарисали су да треба да постанем Турчин. То су глупости. Волим
Турску. Волим и Србију. Србија је моја земља, рођен сам ту, одрастао, моја фамилија је
тамо. Зашто човек истовремено не може да одабере обе земље?", упитао се Калинић. 

  

Дугогодишњи репрезентативац Србије наставио је да прича. 

  

"Када сам почео да путујем по Европи, не само због кошарке, већ и са пријатељима,
очекивали смо оно што смо слушали током школовања или оно што смо прочитали у
новинама, или гледали на ТВ, а то је – 'Срби су најбољи народ на свету, цео свет је
против нас, мрзе нас јер смо најбољи'. Онда сам током тих путовања и питао људе које
сам сретао, шта мисле о мојој земљи и нико није знао ништа да ми каже. 'Мислиш
Сибир?', питали би ме. Одговарао сам им: 'Не, мислим на Србију и Балкан. Сигурно
знате, за Србију сви знају'. Мислио сам да су то поједини случајеви, ти људи који нису
знали за Србију, али онда се догодило још неколико пута и схватио сам да, можда, оно
што сам гледао на телевизији или читао у новинама и није све истина. Кажем људима -
'Идите у Турску, Истанбул'. Постоје приступачни летови, причајте с људима и видећете
да никог не занима Отоманско царство или оно што се десило пре пет векова".

  

Калинић већ четврту сезону наступа за Фенербахче у који га је довео из Црвене звезде
2015. године. 
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  "Не могу да кажем да сам пре Жељка био одличан, али сам био добар играч. Шалим се.Жељко је доказани победник, вероватно најбољи тренер у европској историји. Многопута се шалим са пријатељима да сам почео да живим као кошаркаш пре две године. Онме је натерао да то урадим. Пре сам гледао на кошарку као хоби. Пре две године сампочео да живим кошарку. То ми је сада посао, што је и добро и лоше. Он ми је показаоколико труда и рада треба да би се живео кошаркашки живот сваког дана, скоро 24сата, да радиш на себи, гледаш снимке, припремаш се пре и после утакмица. Увекгледам снимке својих игара. То добар начин да анализирате себе и свој тим. Али сам саОбрадовићем прешао на следећи ниво.", рекао је Калинић.   Када је реч о клупским шампионатима, претходних месец дана било је доста буре у скоросвим првенствима.   "Олимпијакос није желео да игра у другом полувремену против Панатинаикоса, РеалМадрид прети да ће да напусти АЦБ. У Србији, као и у Турској, увек постоји некипроблем. Не можемо да жмуримо на такве ствари. Требало би да сви седну иразговарају о томе. Твитовао сам као први корак да видим има ли неко добре идеје. Нијебитно да ли су они играчи, навијачи, тренери... То је добра ствар за почетак. Мислим даби требало да урадимо нешто јер очигледно постоје проблеми и могу да утичу нарезултате, судбине многих људи од играча до навијача", каже Калинић.  "Орлове" од 31. августа до 15. септембра очекује Мундобаскет у Кини, а пре неколикодана Немања Бјелица изјавио је да је Србија по јачини одмах иза САД.   "Рано је још да се прича. Много тога зависи од здравља, али исто тако има много добрихкошаркашких екипа – Шпанија, Француска... Зато сам и опрезан и не желим никога дапотцењујем. Опет, ми имамо много играча у НБА и оних који играју у евролигашкимклубовима. Ако сви будемо на Муднобаскету, мислим да можемо да будемо проблем засвакога, али опет не волим да дајем 'јаке' изјаве. Далеко је лето, видећемо ко ће бити, ако не".   Жреб за Светско првенство на програму је 16. марта у Шенжену, а Србија ће бити упрвом шеширу.   Калинић је још између осталог причао о друштвеним мрежама, медијима, какав односима са судијама, о сезони Фенербахчеа...  (Б92)  
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