
Despre Sibiu, cu Milos Markovic si Stefan Atanackovic
Asa sunt si ei, baschetbalistii de la CSU Atlassib, care au transformat poate o pasiune din copilarie intr-un
mod de viata. O profesie care necesita multa energie, nervi de otel, spirit de echipa, disciplina dar mai
ales dragoste. Fata de miscare, victorie si fani. Meseria aceasta, atat de diferita de altele i-a prins pe unii
oameni atat de bine in mrejele ei, incat ei au decis sa-si lase tara, familia, locurile natale, limba pentru a se
muta pe alte meleaguri. Acesta si cazul celor sase sportivi straini de la CSU Atlassib, pentru ca echipa
sibiana se poate lauda cu doi baschetbalisti din Serbia si alti patru din Statele Unite ale Americii. 
  
  intr-o lume in care suntem atat de obisnuiti ca romanii sa plece peste hotare in cautarea norocului si a
unei alte vieti, un strain venit la noi este cu atat mai interesant. Ne-am intalnit si noi cu cei doi sportivi
sarbi, in orele de dupa antrenament, pentru a-i cunoaste mai bine, si pentru a vedea cum percep ei Sibiul
si viata romaneasca. Milos Markovic si Stefan Atanackovic, ambii in varsta de 26 de ani joaca in echipa
sibiana de doua luni. Nu de foarte mult timp pentru a afla toate "chichitele" vietii orasului nostru, dar de
suficient incat sa-si faca o idee cu privire la locul in care se afla.
  
  Va aflati intr-o tara straina cu alte obiceiuri. Nu va este greu sa fiti departe de casas
  
  Milos Markovic: Limba e diferita (zambeste), dar nu este nicio problema daca stii engleza. Ţara e si ea
putin diferita, dar daca ajungi intr-un loc precum Sibiul e bine. Da, este greu sa fii departe de casa mai
ales cand esti obisnuit sa-ti vezi familia, prietenii. E diferit si putin greu, dar trebuie sa-ti urmezi visul.
  
  Stefan Atanackovic: Romania nu este foarte diferita. Sunt obisnuit sa fiu plecat de acasa, mai ales ca
atunci cand am fost in Serbia, nu am jucat in orasul meu, asa ca nu este o mare diferenta
  
  Sibienii sunt foarte mandri de orasul lor. Ma intreb cum vi se pare voua.
  
  Milos Markovic:imi place orasul. Am vazut foarte multe orase si pot spune ca Sibiul este foarte frumos.

  
  Stefan Atanackovic: Sibiul este un oras foarte frumos. Nu prea avem timp sa iesim atat de mult pentru
ca avem antrenamente de doua ori pe zi, dar am reusit sa vad putin din Sibiu. Am fost in oras, am vazut
cafenelele, restaurantele. 
  
  Un indiciu cultural important este bucataria. Cum va impacati cu mancarea romaneascas
  
  Milos Markovic: E aceeasi mancare ca acasa. Suntem vecini si avem aceeasi mancare ca si romanii. imi
plac puiul, carnea de vita si, bineinteles si mancarea traditionala. imi plac sarmalele. (zambeste)
  
  Stefan Atanackovic: Nu e mare diferenta intre cele doua bucatarii si da, imi plac sarmalele. 
  
  Ştiu ca nu aveti foarte mult timp liber la dispozitie, dar totusi ce faceti in momentele de respiros
  
  Milos Markovic: Merg seara la cafea, cu prietena mea (n.r. sunt impreuna de patru ani), ma uit la filme,
pentru ca imi plac mult filmele. 
  
  Stefan Atanackovic: in timpul liber merg la internet sa vorbesc cu prietenii si familia. Uneori citesc,
merg la film.
  
  Se stie ca jucatorii de baschet sunt foarte inalti. Voi ce inaltime aveti si cum se vede lumea de acolo de
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suss 
  
  Milos Markovic: Am 2 metri si nu e nicio diferenta. intr-adevar cand esti inalt ai probleme sa gasesti
haine si pantofi, dar in rest e bine. 
  
  Stefan Atanackovic: Eu am 1,95 metri si nu e cu nimic special sa fii asa inalt.
  
  Ce este baschetul pentru vois
  
  Milos Markovic: imi place. Avem o echipa puternica si este o mentalitate foarte buna in echipa. 
  
  Stefan Atanackovic: Job-ul meu este sa joc baschet si acest lucru este pe primul loc pentru mine. Cand
eram copil stiam ca trebuie sa joc baschet. imi place totul. E viata mea si mai tarziu vreau sa fiu antrenor.
  
  Timpul liber si energia de dupa antrenamente nu este un lucru care le prisoseste celor doi baschetbalisti
sarbi. Tocmai din acest motiv si pentru ca vor sa se dedice jocului prefera sa nu frecventeze cluburile
sibiene. Cu toate acestea, cei doi sportivi isi fac timp pentru a lua legatura cu prietenii de acasa, pentru a
se delecta cu un film sau cu o carte. inca nu au vazut lucruri care sa nu le placa la Sibiu, dar totusi Milos
Markovic are o suparare: ca nu a gasit inca cinematograful din oras, pentru a-si petrece putinul timp liber
in compania ecranului si a vedetelor de cinema.

Cuvinte cheie: romania  atlassib  sibiul  restaurante  serbia  cafenele  pantofi  csu atlassib  timp liber
sport  baschet  liber la  restaurant  cluburi  internet  intern  5 metri  ceas  pre  antrenamente  sibienii
traditionala
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/atlassib
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/restaurante
https://www.sibiul.ro/cauta/1/serbia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cafenele
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/timp+liber
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sport
https://www.sibiul.ro/cauta/1/baschet
https://www.sibiul.ro/cauta/1/liber+la
https://www.sibiul.ro/cauta/1/restaurant
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluburi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/internet
https://www.sibiul.ro/cauta/1/intern
https://www.sibiul.ro/cauta/1/5+metri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ceas
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antrenamente
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibienii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/traditionala

