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KOŠARKARJI V KINU

Goran Dragic: Prepoznal sem se v filmu
S/ovenski košarkarski reprezentanti izročil kapetan Jaka Lakovič, Jaka pa
so prosti večer med evropskim bo prosti čas lahko preživljal v majici z
prvenstvom izkoristili za skupinski napisom »Made in Štepanc«.

ogled filma. Na povabilo podjetja Film Čefurji raus! bo v slovenske
Telemach, producentske hiše ARSmedia kinematografe prišel 3. oktobra.
in režiserja Gorana Vojnoviča so si

ogledali predpremiero filma Čefurji
raus!.

Film, ki ponudi zgodbo o odraščanju
mladega košarkarja Marka fiordiča,
fanta iz fužin, je v dvorani poskrbel za
veliko smeha. Nad filmom so bili vsi

navdušeni, tudi Boštjan Nachbar, ki je
v zgodbi filma videl številne prijatelje:
»Tisti, ki me poznajo, vedo, da imam
rad vse slovensko. Lahko je to dobra

slovenska glasba, stand up komedija
in tudi slovenski film. In ta film mi je
bil všeč. Verjamem, da si bodo prišli
film ogledat tako mladi kot stari.
Povabil bi predvsem športnike in
tiste, ki so v najstniških letih ali pa
prihajajo v obdobje, ko ne vedo, če
bi vztrajali v športu. To je zanimiva
zgodba, kako lahko hitro skreneš s
poti, tudi če si izredno talentiran.«

Še bolj pa se je z zgodbo in likom Marka
zbližal Goran Dragič: »Meni je bil film
super. Prepoznal sem se v filmu, ker

je bilo v nekaterih mojih situacijah
v otroštvu enako. Družil sem se

s prijatelji pred blokom, pa tudi
kakšne neumnosti smo počeli. Upam,
da bodo mladi film obrnili na dobro

in da jim ne bo potuha. Naj ubogajo
starše, delajo šolo, naj trenirajo in

naj čim manj pohajkujejo zunaj s
prijatelji ter ne počnejo neumnosti.«
Sicer pa bo košarkarski navdušenec

Goran Vojnovič slovenske junake
zdaj spremljal s podpisanim dresom
slovenske reprezentance, ki mu ga je
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