
Náš „ upršaný“  výlet do Žiliny

Správa z akcie

Dňa 26. 4. 2018 zorganizovalo naše OZ „Šťastie si Ty“ v spolupráci so 
Žilinským OZ MOZAIKA výlet „za kultúrou.“

Tentoraz nám počasie neprialo – pršalo a bolo chladno, na aj tak nám stálo
za to so štyrmi členmi družobného združenia Kamilkou, Evkou, Dáškou 
a Tonkom, ktorí nám pripravili krásne zážitky v podobe návštevy úžasnej 
výstavy v novej synagóge.

Veľkolepé dielo s názvom „definitívne nedokončené,“ pozostávajúce z 24 
nestabilných veží zo skla a asfaltu umiestnené pod kupolou novej 
synagógy, kde sklo s určitými vlastnosťami a asfalt rôzneho typu tvrdosti 
a topenia podliehajúceho klimatickým podmienkam v synagóge – teplote 
a vlhkosti, ktoré sa nepredvídateľným spôsobom rúcajú a trieštia na 
nezrátateľné množstvo s kryštálových diamantov. A vôbec sa nedá 
odhadnúť dokedy, v akej miere a či vôbec zostanú aspoň čiastkovo 
neporušené ich základy.

Výstava je doplnená rôznymi sprievodnými akciami po celú dobu jej 
trvania.

Navštívili sme aj Rosenfeldov palác, ktorý bol neskôr využívaný ako banka.
Celým interiérom nás sprevádzala sympatická dievčina s veľmi 
fundovaným výkladom. Bezdetní manželia Rosenfeldovci, o ktorých sa síce
zachovali písomné zmienky, no nezostali po nich žiadne fotografie ani 
portréty, žili údajne veľmi spoločenským životom, ale o ich výzore sa dá 
len polemizovať.

Po dobrom teplom obede v ktorom bol zahrnutý aj pitný režim a ktorý 
nám, tak ako vlani v Bystrici, zasponzorovala naša Aďka sumou 5 Eur na 
osobu, sme ešte stihli ďalšiu výstavu v považskej galérii umenia. 

Keďže nám ešte zostal čas do odchodu vlaku, boli sme si pozrieť obchodný
dom Mirage, kde sme sa vlastne aj trochu zohriali.

No a ako už hádam tradične, nám ŽSR pripravili zas skúšku hneď ráno, 
takže do Chrenovca nás brali autobusy, potom už sa „celkom dalo.“ Ale na
spiatočnej ceste – pohodlne usadeným v „ostraváku,“ keď už to vôbec 
nikto nečakal, nám vo Vrútkach oznámili, že vlak, v ktorom sedíme, bude 
mať z technických príčin 50 minútové meškanie a cestujúci smer Prievidza 
si môžu urýchlene prestúpiť – ako inak, než na náš starý známy 
dvojvagónik, ktorý nás už naozaj spoľahlivo doviezol domov.



Tak neviem, či už sa naše dobrodružné cestovania stanú aj našim 
koníčkom, na každopádne sme zasa zvládli nečakané stresové situácie 
a jasné, že to prospelo trošku aj nášmu sebavedomiu.

Na záver by som sa za nás všetkých rada poďakovala  Tonkovi z OZ 
MOZAIKA, ktorý nás obetavo sprevádzal až do úplného konca aj napriek 
nepriazni počasia.

V Prievidzi dňa 24.5. 2018 spracovala: Alenka 
Králiková

                                                                                                         Zapísal: 
Ing. František Halák


