
Novembar 2003.6 7Novembar 2003.

 У овом издању ОРФЕЈА разговарамо са Миланом 
Гламочићем, учеником III5 разреда, који се про-
фесионално бави пливањем. Он је веома успјешан, 

што доказују многобројни резултати са разних та-
кмичења. Између осталог он је јуниорски и сениорски 
првак Србије и Црне Горе.

Када си почео да се бавиш 
пливањем?
 Пливање тренирам од 
1996. године, дакле седам 
година активног тренирања.
Познато је да си веома ус-
пјешан. Можеш ли да нам 
кажеш шта си све освојио 
до сад?
 Освојио сам преко 
100 медаља, а најважнији 
успјеси су: јуниорски и 
сениорски првак СЦГ, ви-
шеструки првак Републи-
ке Српске и БиХ, други у 
Милану, два пута први 
у Бечу, три пута други у 
Равнама и многи други 
резултати остварени на 
разним првенствима и ми-
тинзима. Представник сам 
БиХ репрезентације и главни кандидат за олимпијаду, ако 
не у Атини, онда у Пекингу 2008. године.
Да ли имаш узор?
 Не, покушавам да будем оригиналан, а не само једна у 
низу копија неког славног пливача.
Ускоро ће олимпијада која ће се одржати у Ати-
ни. Како теку припреме?
 Нисам сигуран да ћу ићи у Атину, али ту је 
Пекинг!
Вјероватно пуно путујеш. Гдје си све био и гдје 
ти се највише свидјело?
 Био сам у свим важнијим градовима у БиХ, 
СЦГ, Хрватској и Словенији. Што се тиче градова 
у иностранству, то су Парма, Милано, Истамбул, 
Беч итд. Највише ми се свидјело у Милану, гдје 
смо били на такмичењу које је организовао градо-
начелник.
Да ли постоји неко одређено мјесто гдје би 
волио да идеш?
 Да, Сиднеј.
Тренирање ти одузима доста времена. Да ли 
стигнеш све што је потребно за школу?
 Радним данима проводим и по 4 сата на 
тренингу, нормално је да пропустим да урадим задаћу 
понекад или да изгубим континуитет у учењу, али све се 
то некако стигне.

Да ли ти бављење пливањем помаже при „извлачењу” 
код професора?
 Не памтим кад ми је то помогло код професора, 
углавном се према мени односе као и према другим учени-
цима, што мени не смета уопште.

Шта мислиш о томе што спортисти дана-
шњице користе допинг средства? Шта је 
твој „допинг”?
 Људи који користе допинг средства нису 
спортисти и нису заслужили да се тако зову. А 
мој „допинг” је мотивација.
Кад излазиш са друштвом да ли конзумираш 
алкохолна пића?
 Никако, мислим да су се неки и увјерили 
у то.
Да ли имаш времена за љубав? Да ли си и са 
дјевојкама успјешан као и са пливањем?
 Врло мало, скоро да и немам. Тренирам 
сваким даном осим недјељом, мада и викенде 
често проведем на такмичењима или, ако је 
распуст, на припремама. Не, не волим да се 
удварам. Више волим кад дјевојка приђе мени.
А зашто баш пливање?
 Сасвим случајно. Тетак ме је одвео на ба-
зен и поставио услов да ће ме водити на вечеру 
ако препливам базен. Тако је све почело.
Порука садашњим и будућим ученицима 
Гимназије?

 Учити, учити и само учити, ипак ми смо гимназијалци, 
а ако осјећате да имате вишка енергије упишите се у неки 
спортски клуб.
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