23 ROKOV OD NEŽNEJ REVOLÚCIE
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Adriana KMOTRÍKOVÁ, moderátorka:
"Neviem, či ste si to všimli, ale dnes máme štátny sviatok, je 17. november. Dnes
uplynulo 23 rokov od udalostí, ktoré odštartovali pád komunistického režimu. Asi
o tom netreba zoširoka hovoriť, mnohí si to pamätáme, mnohí o tom aspoň počuli.
Radšej sa poďme pozrieť na dnešné oslavy. Boli na celom Slovensku a mali veru
rôzne podoby. Kým predpoludním sa niesli najmä v duchu oficialít, popoludní sa
dostali k slovu aj extrémisti."
Viliam ŠUŠKA, reportér:
"17. november si dnes pripomínali Bratislavčania na viacerých miestach. Jedným
z nich bol aj bunker BS8 v bratislavskej Petržalke. Takto ešte pred 23 rokmi naháňali
pohraničiari narušiteľov hranice a tak nám colníci pred 23 rokmi ešte šacovali našu
batožinu. Nadšenci vojenskej histórie to predviedli všetkým, čo prišli
k zrekonštruovanému bunkru na Kopčianskej ulici."
Miroslav MINÁR, vojenský publicista:
"Každý kto vstúpil či len do blízkostí tohto hraničného pásma, riskoval buď zdravie
alebo v tom najhoršom prípade život."
Petra NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, námestníčka primátora Bratislavy:
"Ja si to veľmi dobre pamätám, kde sme nemohli chodiť, čo sme nemohli
rozprávať."
V. ŠUŠKA:
"V Petržalke nechýbalo ani symbolické strihanie ostnatého drôtu, to sa asi najviac
páčilo tým najmenším."
Martin MIŠKOV, zástupca starostu BA Petržalka:
"Už sa z toho stáva taká tradícia."
Miroslav KOŠÍRER, organizátor akcie:
"Včera tu boli napríklad zo Spojených štátov amerických."
V. ŠUŠKA:
"Tých, čo prišli do Petržalky bolo tento rok akosi pomenej. Ľudia sa netaja tým, že
niektorým priniesol 17. november sklamanie."
Anketa:
"Žije sa lepšie, slobodnejšie, ale veľa ľudí to netvrdí."
"Som na dôchodku a ledva vyžijem."
József NAGY, poslanec NR SR za Most-Híd:
"Demokracia ako taká, nepomohla nám v tom, aby sme dobehli ten západný svet."
V. ŠUŠKA:
"Oveľa rušnejšie bolo popoludní na bratislavskom Námestí slobody. Podobne ako
inde na Slovensku sa aj tam zišli ľudia na proteste s názvom, berieme si späť svoju
slobodu. V pohotovosti tam bola polícia aj záchranári. A takto vyzeralo novembrové
stretnutie v Banskej Bystrici."
Anketa:
"Ten vývoj splnil iba v málo bodoch očakávania."
"Viacej sa nekontrolujú a potom nám unikajú peniaze."

