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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
"Ani na ľudí bez domova sa v týchto sviatočných dňoch nezabúda. Tí bratislavskí dostávajú teplú
kapustnicu a dokonca aj vianočné darčeky. Obdarúvajú ich občianske združenia, či samosprávy, ale aj
náhodní okoloidúci."
Robo PETRÍK, redaktor:
"Zima je pre bezdomovcov tým najhorším obdobím. O to viac sa tešia na Vianoce. V bratislavskej
Petržalke si po kapustnicu a darčeky chodia pravidelne každý rok."
Ľudia bez strechy nad hlavou:
"Kapustnica bola veľmi dobrá. Skoro taká, ako keď som ju varila ja, keď som viedla plnohodnotný
život."
"Ale dobrá je tá kapustnica, dávajú aj dupľu, zákusky nám dali, ponožky, makovníky."
R. PETRÍK:
"Petržalská samospráva obdarúva bezdomovcov už 15 rokov. Za jedným stolom s nimi
pravidelne jedávajú aj tí, ktorým strecha nad hlavou nechýba."
Obyvatelia Petržalky:
"No však teda čo to nie sú tiež ľudia alebo čo?"
"Tiež by som to privítal, keby som bol bez domova, že stretnem sa s tým a nikto ma neodsudzuje,
že áno, ti si taký, ti si hentaký alebo čo."
R. PETRÍK:
"Vianočný čas pocítili aj obyvatelia núdzových ubytovní."
Barbora GSCHWENGOVÁ, pracovníčka Domova pre každého:
"Urobili sme im kapustnicu, vydávame im šalát, údené mäso. Narobili sme im balíčky, že naozaj
aby zažili tú atmosféru Vianoc."
Obyvateľ núdzovej ubytovne:
"Ďakujem velice pekne personálu, ktorý sa postaral o nás, aby sme mali obedy, aby sme mali
všetko."
R. PETRÍK:
"Počas Vianoc sa pri bezdomovcoch často zastavia aj ľudia, ktorí by ich inokedy asi obišli."
Bezdomovec:
"Sme išli po vonku. Videli, že sme ako bezdomovci a došiel taký mladý za nami, dal nám 5 euro."
R. PETRÍK:
"Aj napriek týmto príjemným zážitkom sú pre bezdomovcov Vianoce hlavne obdobím, kedy oveľa
intenzívnejšie vnímajú svoje postavenie."
Bezdomovkyňa:
"Som bezdomovec už 15 rokov. Nerozprávajte so mnou dlhšie, lebo sa rozplačem."
R. PETRÍK:
"Počet ľudí bez domova neustále narastá. Na ulici sa už ocitajú aj tí, ktorí sem prišli za lepšou
budúcnosťou."
Utečenec z Vietnamu:
"Krásne Vianoce."
R. PETRÍK:
"Robo PETRÍK, RTVS."

