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Rastislav Iliev, moderátor:
"Viac ako 400 kilometrov prejdú v priebehu dvoch týždňov deti zo základnej školy pre intelektovo
nadaných žiakov v Petržalke. Na trase Bratislava - Praha ich čaká 12 etáp. Niektoré z nich sa
termínovo prekrývajú s legendárnou Tour de France."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"Kto sa hýbe, zdravo žije. S týmto mottom sa mladí cyklisti vydali na dobrodružstvo a spoznávanie
krás bývalého Československa. V termíne od 15. do 30. júla prejdú na trase Bratislava - Praha viac
ako 500 kilometrov."
Petr Orság, organizátor podujatia:
"Minulý rok sme mali nultý ročník. Sám som bol prekvapený, čo tie deti dokázali našľapať, že
nemajú problém s kopcami, s ničím. Oni len fungujú. Sú dosť pohybovo vybavení. Väčšina tých detí
športujú, takže to je druhá vec, takže oni už niečo našľapané majú."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Po tom, ako mi predstavili projekt z minulého roku, kde naozaj decká vydržali naozaj peknú túru,
sa rozhodli naozaj vrátiť sa k modelu československých pretekov. Ale ja to neberiem ako pretek, skôr
ako turistickú zábavu prázdninovú a som rád, že decká počas prázdnin niečo robia pre seba aj fyzicky.
A keďže cyklistika naberá v Petržalke naozaj na dynamike a veľkej popularite, tak som veľmi rád, že
je to cyklistika a práve v čase, keď je Tour de France a myslím si, že tá saganomániam ktorá
Slovensko zasiahla pred troma rokmi, tak myslím, že toto sú prvé produkty toho. Tak myslím, že je len
veľmi dobre, keď sa decká popri škole hýbu"
Alexandra Važanová:
"Tour de intelekt sa symbolicky začala na Úrade vlády v Bratislave a posledná etapa vyvrcholí na
Úrade vlády v Prahe. Malí cyklisti chcú aj takto všetkým deťom odkázať, aby menej sedeli za
počítačmi a viac času trávili vonku v prírode."
Petr Orság:
"Základná idea celej tejto túry je zdvihnúť deti od počítačov a začať niečo robiť a hlavne aby začali
poznávať to, čo je okolo seba. Nielen tú Bratislavu a žiť vo virtuálnom svete. My napríklad na budúci
rok chystáme buď Berlín alebo urobíme trojuholník Bratislava, Viedeň, Budapešť. Lebo radi by sme
zachovali to, čo je aj taká myšlienka toho celého, že od premiéra k premiérovi. Aby tie deti chodili
a upozorňovali na to, že pozor, sme tu aj my."
Alexandra Važanová:
"Pán starosta, aj vás sme mali vidieť odchádzať od Úradu vlády na bicykli. Choroba asi trošku
zasiahla, takže predsa len, akým spôsobom sa zapojíte do Tour de intelekt?"
Vladimír Bajan:
"Mrzí má ta prvá etapa, som chcel tie Malacky zvládnuť, ale jednoducho dozvuk chrípky je počuť
možno ešte na mikrofóne, ale urobím všetko tak, aby poslednú jednu, dve etapy v Prahe dokázal som
sa k ním vrátiť s tým, že už sme sa dohodli s ľuďmi, že možno pôjde Tuli Vojtek so mnou. Uvidíme,
ako to dotiahneme, lebo chceli by sme z toho naozaj urobiť z toho takú veľmi peknú tradíciu."
Alex:
"Veľmi sa na to teším, keďže takú veľkú túru som ešte snáď nikdy nepodnikol na bicykli,
samozrejme. A teda mojou hlavnou úlohou je voziť veci, ale samozrejme sa aj zabaviť. Takže veľmi sa
teším a dúfam, že nám bude priať počasie a dúfam, že všetko vyjde tak ako má."

