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Srednjeveški dnevi
letos drugače
Na Blejskem gradu, kjer gospodari grof Gašper
Lambergar, je vedno živahno, grof je družaben in
odličen gostitelj.
Grof Gašper Lambergar v goste rad vabi plemiče in viteze s
spremstvom od blizu in daleč. Grad je takrat prizorišče imenitnih sprejemov prelestnih dam in pogumnih vitezov, njihovih
lahkotnih plesov in prikazov mečevanja, ne manjkajo pa niti
zabavni dvorni norčki.
Kulturno društvo igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja
tokrat v goste vabi Kulturno društvo Lonca (Škofja Loka), Društvo
Cesarsko-kraljevi Ptuj, TD Suha krajina (Žužemberk), Kulturnoumetniško društvo Galiarda (Celje), viteze sv. Jurija iz Višegrada
(Madžarska) ter metalce zastav in bobnarje Montecassiano
(Italija).
Med 31. majem in 3. junijem bo pri grofu Lambergarju vsak dan
gostovala ena od slovenskih skupin, na te dni bo tudi popoldanski nastop na zgornji terasi gradu. V soboto, 4. junija, in nedeljo, 5.
junija, v goste prihajata skupini iz Višegrada na Madžarskem in
italijanskega Lanciana. Skupaj z domačo srednjeveško skupino
viteza Gašperja Lambergarja bodo večkrat v dnevu nastopili za
obiskovalce, vsakič na zgornji terasi.
Na spodnji terasi se bodo s svojo ponudbo predstavili lokalni
rokodelci in obrtniki. V parku pod gradom bo Lambergarjeva
vojska med 31. majem in 5. junijem postavila tudi tabor, kjer bo
še posebno živahno med tednom.

Med 31. majem in 5. junijem bodo na Blejskem gradu potekali
14. Srednjeveški dnevi.

Poletna uprizoritev Legende
o potopljenem zvonu
V soboto, 28. maja, bo ob 21. uri na Grajskem kopališču na Bledu po
dveh letih ponovno zaživela Legenda o potopljenem zvonu. Turizem Bled legendo sicer uprizori vsako leto na božično popoldne,
vendar so se letos odločili, da glede na to, da je že dve leti zaradi
epidemije ni bilo, pripravijo »poletno« uprizoritev. Sodelovali bodo
potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled in tudi drugi
nastopajoči.

Mednarodno srečanje
pisateljev na Bledu
Mogoče smo še lani mislili, da so maske, policijska ura in omejevanje gibanja najhujše, kar se nam lahko
zgodi. Leto kasneje smo videli, da ni tako. Vojna v Ukrajini bo spremenila svet, kakršnega smo poznali v
Evropi. Na drugih celinah, kot so Azija, Afrika in Južna Amerika, so oboroženi konflikti in vojne nenehno
prisotni. Nenadoma se je začelo blizu nas, kar je po vojni v Bosni prvič po tridesetih letih.
Tako bo v senci vojnih grozot 54. zasedal
mednarodni odbor PEN-a Pisatelji za mir.
En dan in pol bodo v klavzuri prisluhnili
poročilom kolegov z vsega sveta, v živo jih
bo kakih šestdeset, na spletu pa nadaljnjih trideset. V četrtek, 12. maja, in v petek,
13. maja, se bodo gostje predstavili tudi
javnosti. Prvi dan na okroglih mizah, ki
bodo potekale v Prešernovi dvorani hotela Park in 13. maja na literarnem večeru
v novi blejski knjižnici.
Na 54. mednarodno srečanje pisateljev
na Bledu v času vojne, ki bo potekalo
hibridno, so povabili številne ugledne
pisatelje in publiciste. Svojo prisotnost
sta potrdila predsednik Mednarodnega PEN-a pisatelj Burhan Sönmez in
nekdanji visoki predstavnik za Bosno in
Hercegovino Valentin Inzko. Prišli bodo
pisatelji iz Belorusije, Rusije in Ukrajine,
prisotni bodo delegati iz Bosne in balkanskih centrov in mnogih drugih centrov
Mednarodnega PEN-a.
Mednarodni odbor Pisatelji za mir se želi
s temo PEN stoji z Ukrajino odzvati na
rusko invazijo, ki smo ji priča v zadnjih
tednih. Zaradi naraščajoče zaskrbljenosti
nad obnašanjem številnih evropskih in
svetovnih vlad se bodo na okrogli mizi
pogovarjali tudi o temi Propad globalne
etike: odziv pisateljev. Preštevilne vlade
na svetu se – ne glede na velikost – z
naraščajočo cinično ignoranco vedejo
do človekovih pravic, demokracije in
svobode govora. Njihovo početje predstavlja grožnjo miroljubnemu sobivanju
in osebnim svoboščinam. Etični temelji
svetovne ureditve so se zamajali prav v
deželah, ki so jih po drugi svetovni vojni
osnovale.
Slovenski PEN želi odpreti dve razpravi.
Prva zadeva temo Bosna in vse svetovne
»Bosne«. Bosna in Hercegovina skupaj
s širšo regijo, tj. Črno goro, Severno

Maja bo potekalo 54. mednarodno srečanje pisateljev na Bledu v času vojne.
Makedonijo in Kosovom, je ponovno
v primežu nacionalizmov in nevarnih
družbenih, mednacionalnih ter medverskih trenj. Ob počasnem vključevanju v
Evropsko unijo obstaja velika nevarnost,
da pride do ponovnih spopadov in nove
vojne. Sovraštvo se je razplamtelo tudi
na drugih kriznih žariščih po svetu in
bazira na verskih, rasnih in nacionalnih
nestrpnostih. Druga tema je Pet jezdecev
apokalipse: covid, sovražni govor, nasilni
protesti, globalno segrevanje in zaton
demokracije. Epidemija je razgalila
družbena nasprotja kapitalizma, ki so
se tudi v demokratičnih deželah nagnila
v smer avtoritarnega vodenja, nasilja in
zastrašujočih družbenih pojavov; ekonomske cenzure, omejevanje svobode
izražanja, celo pregon ustvarjalcev pod
plaščem epidemioloških ukrepov ter
spodbujanja nasilja s sovražnim govo-

rom v političnem diskurzu, v medijih, na
družabnih omrežjih in nasilnih protestih,
kar vodi v razgradnjo demokracije.
Hkrati je izkoriščanje narave in ljudi za
dobrobit peščice najbogatejših preseglo vse meje in grozi nam zaton civilizacije, če ne uničenje planeta. Kako vsi ti
družbeni pojavi vplivajo na pisatelje?
Blejčane vabimo, da se nam pridružite in
udeležbo na okroglih mizah potrdite na
PENwritersforpeace@penslovenia-zdruzenje.si. Tako boste imeli zagotovljen
sedež. Vabimo vas tudi, da obiščete našo
spletno stran https://www.pensloveniazdruzenje.si/ in se prijavite na tedensko
glasilo Tednik in novo spletno stran
odbora Pisatelji za mir https://www.
penwritersforpeacecommittee.com/.
V času miru moramo delati za mir, v času
vojne še toliko bolj. Toliko časa, dokler ne
bo oaza miru Bled ves svet.

Zjutraj v varstvo, popoldan domov
Dom dr. Janka Benedika v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine Bled odpira enoto dnevnega varstva
za starejše. Bivanje v centru je namenjeno starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma.
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Na Grajskem kopališču na Bledu bo po dveh letih ponovno
zaživela Legenda o potopljenem zvonu.
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Dnevno varstvo starejših je namenjeno
tistim starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma in si želijo pomoč
ali varstvo oziroma organizirano obliko
bivanja za le določeno število ur dnevno.
Prav njim je v novem medgeneracijskem
centru na Bledu storitev dnevnega varstva na voljo pet dni v tednu, od ponedeljka
do petka od 7. zjutraj do 16. popoldan,
nato pa se vsak dan vračajo domov. V
tem času lahko nekaj ur na dan preživijo
v družbi vrstnikov in se udeležujejo organiziranih dejavnosti, kot so ustvarjalne
delavnice, telesne aktivnosti in kognitivne dejavnosti. Uporabnikom so na
voljo razvedrilne aktivnosti, kot so bralne
urice, telovadba, petje, predvajanje video
vsebin, družabne igre, sprehodi, ročne
spretnosti in tematske delavnice, pa tudi
delavnice za trening spomina.

Dodatno vrednost bogatemu dogajanju
dodajata še Ljudska univerza Radovljica
in Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled,
ki imata prav tako prostore v novem
centru in s katerimi bo sodeloval tudi
medgeneracijski center. Vse z namenom
kvalitetnega, aktivnega preživljanja
vsakdanjika, krepitve telesa in duha ter
čim daljše samostojnosti posameznika
v svojem domačem okolju, kar hkrati
pomeni tudi razbremenitev za svojce. Usposobljeno in izkušeno osebje
uporabnikom zagotavlja varno in pestro
bivanje z organizirano prehrano, ki
vključuje zajtrk, kosilo in napitke, po
želji pa na podlagi zdravniškega mnenja
tudi dietno hrano.
Vpis je mogoč na podlagi izpolnjene
vloge z obvezno prilogo – zdravniško
mnenje osebnega zdravnika, ki ne

sme biti starejše od 30 dni. Uporabniki
bodo na podlagi potreb, razvidnih iz
zdravniškega mnenja, uvrščeni v oskrbo
I (13,83 evra za 8 ur), oskrbo II (17,44 evra
za 8 ur), ali oskrbo IV (24,12 evra za 8 ur).
Prevoz si zagotovijo sami, s pomočjo
svojcev ali kako drugače.
Vabljeni torej vsi, ki si s strokovno izpeljanimi programi v sodobnem okolju želijo
popestriti jesen življenja, da izkoristijo
možnost, ki jo ponuja novi Medgeneracijski center Vezenine Bled, se vključijo v
dnevno varstvo, tam kvalitetno preživijo
del dneva, nato pa se vrnejo v domače
okolje. Za vse informacije (cena, vpis,
oddaja vlog, obseg in trajanje storitev) je
v času uradnih ur na voljo socialna delavka Zala Novak, na telefonsko številko
031 757 711 ali e-naslov:
zala.novak@dom-drjankabenedika.si.

