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Hana GALLOVÁ, moderátorka:
"Každý z nich má iný príbeh. Niekto prišiel o byt, iní o prácu, či rodinu. Reč je bezdomovcoch, ktorí
však v mnohých prípadoch pomocnú ruku odmietnu a zostávajú na ulici. Často aj v neľudských
podmienkach či v chorobe."
Soňa CHOTÁROVÁ, redaktorka:
"V tomto stane už niekoľko rokov žije bezdomovec Dušan. Jeho zdravotný stav je natoľko vážny,
že dnes mu bola privolaná záchranka."
Dušan, bezdomovec:
"Ja mám nula, ja sa mám dobre. Ja som príjemne, jasne a víno a hotovo."
Alena HALČÁKOVÁ, vedúca odd. soc. vecí Petržalka:
"Zavoláme vám sanitku, idete do nemocnice, dobre?"
Dušan:
"Píííp."
A. HALČÁKOVÁ:
"No, nebuďte vulgárny."
S. CHOTÁROVÁ:
"Na ulici je už viac ako desaťročie a začleniť sa do spoločnosti nechce."
A. HALČÁKOVÁ:
"Prišiel o byt, ale neustále odmieta tu našu pomoc."
Záchranár:
"Nech vás vyšetria, nemôžete tu takto ležať, lebo umrznete."
S. CHOTÁROVÁ:
"O niekoľko metrov ďalej si svoj kríž nesie 63-ročný Ladislav. Jeho domovom je malá búdka
z dreva."
Ladislav, bezdomovec:
"Vonku? Ježišmária štyri roky."
S. CHOTÁROVÁ:
"Na chvíle, keď sa jeho útočiskom stala ulica, nespomína rád, ale nikdy na to nezabudne."
Ladislav:
"Ja som nerobil doma. Ja som robil vonku na ropovode. Prídem domov a už byt bol predaný.
Neplatili, tak to nás vyhodili von na ulicu ako psov."
S. CHOTÁROVÁ:
"Mnohí ľudia bez domova sú so svojim spôsobom života spokojní."
Mária GREBEŇOVÁ - LACZOVÁ, hovorkyňa MČ Petržalka:
"Sú aj takí, ktorí sa nie celkom svojou vinou dostali do tejto situácie. Tam sa nám skôr dá vyjsť im
v ústrety."
Ladislav:
"Nemám nikoho. Ja už som zostal sám. Nie? Fajn. Nikto neotravuje."
S. CHOTÁROVÁ:
"Plány do budúcnosti nemá a ako sám hovorí, netrápia ho ani choroby."
Ladislav:
"Nie, zatiaľ, chvalabohu."
S. CHOTÁROVÁ:
"Sociálni pracovníci za asistencie policajtov pravidelne zisťujú, aký je zdravotný stav miestnych
bezdomovcov. O život ich môže pripraviť aj zima."
Peter PLEVA, hovorca MsP Bratislava:
"Samozrejme, tieto lokality sú monitorované z našej strany."
S. CHOTÁROVÁ:

"Nebojíte sa?"
Dušan:
"Každý raz musí zomrieť."

