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Správa z akcie
Naše OZ  Šťastie si ty, zorganizovalo v dňoch 15.-16.11.2018.dvojdňový výlet do 
Bratislavy, s návštevou obrazovej vernisáže osôb s psychickým ochorením . Bola 
to dobrá príležitosť podporiť našu mladú , talentovanú výtvarníčku Veroniku 
Medlíkovú ,ktorej tri  obrazy mala možnosť vidieť aj široká verejnosť v Galérii 
mesta Bratislava – v Pálfyho paláci . 

Ale poďme pekne po poradí, aby bol každý „v obraze“. 15.11.2018. ráno 
o 8,15 hod. sme sa , ako obvykle, zišli na vlakovej stanici . Keďže lístky boli 
zakúpené vopred , nič nám nebránilo nasadnúť do rýchlika , ktorý s nami onedlho
uháňal – smer Bratislava . Cestu nám opäť „spestrila výluka na trati“, takže sme 
v Zbehoch museli prestúpiť do pripravených autobusov a v Leopoldove sme 
nasadli do vlaku dúfajúc , že všetky ostatné prekvapenia už budú len príjemné , 
čo sa našťastie aj potvrdilo .

V Bratislave na nás čakali naši „prieskumníci“ Majka s Mirkom , ktorý nás 
zaviedli na obed do Bastion pub-u a po dobrom obede aj do hotela Turist .

Vybalili sme si batožinu a po krátkom oddychu nás už čakala vernisáž. 
Nielen pekné obrazy, ale aj skvelá hudba a príhovor kurátorky , s následným 
milým odovzdávaním , kvietkov autorom obrazov a malým pohostením na záver ,
v nás umocnilo dojímavú atmosféru tejto vydarenej akcie.

Úplným zakončením dňa , bola „perlička“ v podobe super večere – 
palaciniek so šľahačkou a čokoládou. Ona to totiž tak celkom nebola čokoláda, 
ale octový dressing na dochutenie jedla , čo ale netušila naša Veronika , ktorá 
ním ale že vôbec nešetrila. Veď to nemalo žiadnu etiketu a skutočne to vyzeralo 
lákavo . To sa nám to potom smialo , keď sme to nemuseli jesť my, že ?!?

Na druhý deň , po odhlásení z hotela , sme si na vlakovej stanici odložili 
batožinu a zostal nám čas na prehliadku mesta , okolia Slovenskej národnej rady 
a Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade aj v jeho areáli .

V prvom rade sme sa však tešili na UFO- kaviareň . Už cestou k nej sme 
cítili , ako sa nám most hojdá pod nohami a keď sme sa vyviezli i výťahom hore , 
tak sa k pocitu radosti , pridal tak trošku aj pocit úzkosti. Dosť znateľne nám totiž 
„plávala“ podlaha pod nohami, no a podaktorým sa aj hlava zakrútila , 
predovšetkým z tých cien. A to sme si fakt dali len pitie!

Na záver nášho výletu sme si ešte našli super čokoládovňu s názvom 
Pestre , kde nás perfektná horká čokoláda so šľahačkou stála iba 2,10 eura oveľa 
menej, než minerálka na UFO. Tá bola o 85 centov lacnejšia ako kompletný obed 
– rezeň so šalátom plus polievka .



Celým dňom nás sprevádzalo krásne , slnečné , na november až 
neuveriteľné počasie a preto okrem darčekov , úžasných fotiek do „archívu“ 
veselých sme si z výletu mohli odniesť aj veľa spomienok. Ja navyše aj dobrý 
pocit , pretože som našla pri SNR pekný fotoaparát a odovzdala som ho , takže 
dúfam, že nakoniec našiel svojho majiteľa.

Cesta domov prebehla v pohode. Mirko tiež urobil dobrý skutok – opravil 
v kupe lampu , čo všetkým „liezla na nervy“ hlasným hučaním .O 21,25 hodine , 
sme síce unavení , ale dobre naladení vystúpili z vlaku v našej „starej dobrej“ 
Prievidzi a taxíky nás zodpovedne porozvážali domov .

V Prievidzi dňa 20.12.2018
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