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Rastislav Iliev, moderátor:
"Užívali si ich všetci spoločne, malí aj veľkí, mladší aj tí skôr narodení. Reč je o Dňoch Petržalky,
ktorých 17. ročník prilákal na dostihovú dráhu v Starom háji stovky ľudí."
Miroslav Mihalík, redaktor:
"Pán starosta, Dni Petržalky majú sedemnásť rokov, ale trošku ten vek sedemnásť rokov, to je už
trošku vek jednej generácie a zrejme je to aj tej generácie, ktorá už v Petržalke vyrástla, ktorá sa
neprisťahovala do Petržalky, ale tu vyrástla a má tu svoj domov."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Určite je to pekná záležitosť. Nakoniec nepoznám iné len pekné sedemnástky. Ale aby sme tomu
dali nejaká vážnosť, fakt je, že sedemnásť rokov vrátane tohto nášho dňa nám ani raz nezapršalo, čo
sa na iných festivaloch nemôže stať. Takže ja som veľmi rád, že nám tam hore niekto drží palce
Petržalčanom, ktorý sú celý rok skúšaní, tak aby sa mohli jeden deň zabaviť. Ale myslím si, že už to
má trvalý kalendár nielen v Petržalke a v Bratislave, ale aj z toho, aké máme tlaky na účinkovanie zo
strany účinkujúcich, aj oni tu radi spievajú. Takže už je to tradičné, áno, je to tradícia."
Miroslav Mihalík:
"Pán starosta a vy ste dobrý v matematike?"
Vladimír Bajan:
"Chodil som na matematické gymnázium, ale začínam váhať."
Miroslav Mihalík:
"No chcem sa vás spýtať, koľko je tam ľudí podľa vás, skúste?"
Vladimír Bajan:
"Pravidelne sa tu preženie osem až desaťtisíc ľudí počas dňa, lebo tie podujatia sú samozrejme od
rána a tých večerných akcií sa podľa počasia zúčastňuje od sedem do deväťtisíc. Takže myslím si, že
je to úžasná záležitosť."
Peter Litomerický, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky:
"Už je to tak vžitá a zaužívaná akcia, že jednak po organizačnej stránke je to pripravené výborne.
Všetko klaplo tak, ako malo klapnúť. Stále som v takých obavách, či sa niečo neobjaví ale chvála
bohu všetko ide, ako má. Takže Petržalčania o nej vedia. Už máme za sebou tú detskú scénu. Od
desiatej rána tam fungovali divadielka, výtvarné aktivity, predstavenia detských a mládežníckych
tanečných súborov. Takže všetko odsýpa, ako má. Dobrá príprava, dobrá realizácia."
Miroslav Mihalík:
"Vôňa ide strašná odtiaľ, asi tam bolo aj varenie guľáša?"
Peter Litomerický:
"Samozrejme tradične každý rok je súťaž vo varení guľášu o Petržalskú varechu, takže všetko je,
ako má byť."
Miroslav Mihalík:
"No pomaly budú Dni Petržalky dospelé, ani sa to nechce veriť."
Peter Litomerický:
"Ozaj, osemnásty ročník na budúci rok, prekročíme hranicu dospelosti. Áno, niečo musíme
pripraviť špeciálne."
Miroslav Mihalík:
"Dni Petržalky majú sedemnásť rokov, to je toľko, čo máte vy, ako ste spokojná s atmosférou
a vôbec s tými skvelými divákmi, parádne ste ich rozpálili na úvod."
Dáška Kostovčík, Peter Bič Project:
"Tak mám 25, ale pekne ste mi, ste zlatý. Tak je tu perfektne naozaj. Jedna z najlepších akcií, na
ktorých sme sa zúčastnili. Dni Petržalky je veľmi legendárna akcia. Ľudia sa tu veľmi radi cítia dobre
a veľmi sa tu tešia a dúfam, že nás pozvú aj o rok."
Miroslav Mihalík:
"Ale zase na druhej strane treba povedať, že aj skvelá kapela, skvelá skupina robí atmosféru a tú
ste naozaj klobúk dole, spravili nádhernú."
Dáška Kostovčík:

"Ďakujeme krásne, ale to je vďaka tým ľuďom."
Peter Bič, Peter Bič Project:
"Konečne sme otvorili toto roku leto, takže myslím, že Petržalka dala to, čo je v nej a užili sme si to
my aj oni."
Ivo Bič, Peter Bič Project:
"Petržalka super. Vidno, že ste z Podunajskej nížiny. Máte tu teplo."
Miroslav Mihalík:
"Janka s tou Petržalkou je každý nejako spojený. Možno tými láskami, spomienkami. Vy
a Petržalka, aký je to vzťah?"
Jana Kirschner, speváčka:
"Petržalka je taká zaujímavá časť mesta, lebo ja tu vždy blúdim, keď šoférujem a nikdy sa tu
nevyznám, takže pre mňa je to jedno obrovské bludisko. Ale Petržalka je zaujímavá aj tým, že tu
vyrástlo veľmi veľa dobrých muzikantov a stále je tu čo objavovať, myslím. Takže ja sa sem stále rada
vraciam a raz by som sa chcela v tej Petržalke aj vyznať. Teraz som si spomenula, že mala som tu
chvíľu aj jedného frajera. A k tomu som celkom vedela trafiť, takže celkom v pohode."
Miroslav Mihalík:
"Bejzo, Dni Petržalky majú na torte sedemnásť sviečok, ty ako sedemnásťročný mal si tu nejakú
sedemnásťročnú frajerku?"
Bejzo, Polemic:
"Sedemnásťročný som bol ešte veľmi slušný chlapec, ale v Petržalke určite nie."
Miroslav Mihalík:
"Fantastické publikum. No v tej Petržalke je také špecifické, ako keby vo Wembley si spieval,
nezdá sa ti?"
Bejzo:
"Na to, že sú to mestské slávnosti, je to slávnosť mestskej časti Bratislavy, tak vyzerá to tu ako na
Pohode, takže je to fakt taký festival v menšom. Paráda."
Miroslav Mihalík:
"Janko, keď si kráčal ulicou Petržalky, stretol si tu niekedy nejakú krásnu bosorku?"
Jano Baláž, Starmania and Jano Baláž a Vašo Patejdl:
"No nejaké metly som tu stretol alebo na metlách."
Miroslav Mihalík:
"Krásna pesnička, má 17 a vôňu ženy, Dni Petržalky majú 17. rokov. Čím im zagratuluješ ty?"
Jano Baláž:
"Tak my môžeme zagratulovať len tým, že tu zahráme a ľudia sa budú tešiť."
Miroslav Mihalík:
"A z vás sa vždy tešia."
Jano Baláž:
"Tak dúfam. A to by som odporúčal, aby sa tešili."
Miroslav Mihalík:
"Vašo, čo si budeme rozprávať, Petržalčanky sú krásne baby, ty si niekedy nejakej venoval tú
najkrajšiu z voňaviek?"
Vašo Patejdl, Starmania and Jano Baláž a Vašo Patejdl:
"Z Petržalky som nemal žiadnu takú kamarátku, ale to neznamená, že žiadnej inej som nevenoval,
ale možno do Petržalky sa presťahoval nejaké, ktorej som to venoval."
Miroslav Mihalík:
"Dámy a páni, Dni Petržalky mali krásnych sedemnásť a my už teraz sa už teraz tešíme na tú
plnovekosť, alebo ak chcete, na tých osemnásť rokov. Takže dovidenia o rok priatelia."

