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Ob kulturnem prazniku
Slovenski kulturni praznik 8. februar bodo z raznimi dogodki počastili tudi na Bledu.

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska in Območno 
združenje slovenskih častnikov Radovljica 
organizirata na slovenski kulturni praznik, 
v sredo, 8. februarja, 21. Pohod spomina in 
prijateljstva v spomin Janeza Svetine. Zbor 
pohodnikov bo pri Srednji gostinski in turi-
stični šoli v Radovljici med 6.30 in 7.45, za-
četek pohoda pa ob 8. uri. Pri Prešernovem 
spomeniku na Bledu bo ob 10.30 osrednja 
občinska prireditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku s slavnostnim govornikom 
Jožetom Ostermanom, predsednikom Or-
ganizacijskega odbora Čufarjevih dni. V 
kulturnem programu bodo nastopili učen-
ci Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
in Veteranski pevski zbor. Ob 13. uri je pred-
viden prihod v Vrbo na osrednjo slovesnost 
prazniku. Pohodnikom bo zagotovljen 
topel napitek pred in med pohodom, 

avtobusni prevoz iz Vrbe na zbirno mesto 
ter malica ob vrnitvi. Pohod ni zahteven, je 
ravninski in bo izveden v vsakem vremenu. 
Dolžina poti je 12 kilometrov.

Prireditve v krajevnih skupnostih
Učenci Osnovne šole prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled bodo 3. februarja ob 12.30 
odnesli cvetje k Prešernovemu spomeniku 
na Bledu in izvedli krajši kulturni program.
V sredo, 8. februarja, ob 19. uri bo v Medge-
neracijskem centru Vezenine Bled poteka-
la brezplačna projekcija slovenskega filma.
Kulturno društvo Bohinjska Bela bo na 
predvečer praznika, 7. februarja, ob 19. uri 
izvedlo Prešernovo proslavo v Domu kraja-
nov Bohinjska Bela.
Kulturno-umetniško društvo Zasip bo 10. 
februarja ob 18. uri v Domu krajanov Za-
sip organiziralo prireditev z naslovom 

Kulturni praznik. Nastopili bodo pevska 
zbora Canticum Novum in Oktet LIP Bled, 
recitatorji KUD Zasip, pesnica Katja Kos ter 
humoristki Katra in Franca.
Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno in 
POŠ Ribno bosta proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripravila v petek, 3. fe-
bruarja, ob 18. uri v Zadružnem domu Ribno.

Prešeren podobo na ogled postavi
Slikarsko društvo Atelje Bled kulturni pra-
znik vsako leto počasti s skupinsko razsta-
vo del članic in članov društva. Letošnjo 
razstavo so poimenovali Prešeren podobo 
na ogled postavi. Razstavili bodo dela, ki so 
nastala pod mentorstvom akademske sli-
karke mag. Anje Tolar Tomšič v okviru sez-
nanjanja z modernimi smermi slikarstva. 
Razstava bo na ogled v Festivalni dvorani 
od 3. do 9. februarja 2023.

Osrednja tema oziroma rdeča nit letošnje pustne povorke bo 200. 
obletnica rojstva Arnolda Riklija, sodelujoča društva pa se lahko od-
ločijo tudi, da sodelujejo na poljubno temo, torej na temo, ki si jo 
izberejo sama, vendar je pogoj, da je maska skupinska. Sodelova-
nje na pustni povorki pomeni priložnost za druženje in odlično pro-
mocijo visoke obletnice rojstva Arnolda Riklija ter vašo predstavi-
tev javnosti. Vabimo vas, da motivirate in organizirate skupine in se 
v čim večjem številu udeležite letošnje riklijanske pustne povorke. 
Udeležba blejskih klubov in društev bo tudi tokrat štela pri prijavah 
na nekatere razpise. Zbor bo med 14. uro in 14.30 pri Infrastruktu-
ri Bled, od koder bo povorka nadaljevala pot čez Bledec na Jezersko 
promenado, kjer se bodo maškare prvič predstavile gledalkam in 
gledalcem, zatem pa sledita druga predstavitev na spodnji plošča-
di Trgovskega centra Bled ter zabava za otroške in odrasle maškare s 
skupino Calypso. Vsaka skupina mora določiti osebo, ki bo pred sku-
pino nosila tablo z imenom društva in skupine. 
JZ Turizem Bled sprejema prijave skupin do vključno 6. februarja 
po elektronski pošti na naslov mateja.vilman@visitbled.si, infor-
macije o pustnem karnevalu pa so na voljo na telefonski številki 
045 780 500. Ob prijavi je treba navesti ime in opis pustne maske, 
kontaktno osebo skupine z elektronskim naslovom in telefonsko 
številko mobilnega telefona, predvideno število oseb v povorki, 
morebitne posebnosti vaše skupinske maske (vozilo in druga me-
hanizacija, druge posebnosti) in opis za namen predstavitve sku-
pine po ozvočenju. Vsi člani pravočasno prijavljenih skupin bodo 
prejeli bon za pustni krof in čaj oziroma kuhano vino.

V nedeljo, 19. februarja, bo na Bledu potekal pustni 
karneval, ki ga organizira JZ Turizem Bled.

Pustni karneval

petek, 3. februarja 2023
Gorenjski glas

O
B

Č
IN

A 
B

LE
D

, C
E

S
TA

 S
VO

B
O

D
E

 1
3

, B
LE

D Več informacij na:
www.e-bled.si,  
www.bled.si

Z avtomatskim eksternim defibrilatorjem lahko očividci začne-
jo postopke oživljanja že pred prihodom reševalne ekipe. Lokaci-
je AED v občini Bled so objavljene na spletni strani občine https://
www.e-bled.si/za-obcane/lokacije-defibrilatorjev/. Nameščeni 
so na veslaški hišici ob jezeru, na gasilskih domovih Bled, Ribno, 
Selo, Kupljenik, Rečica, Zasip, Mlino, na Domu krajanov Bohinjska 
Bela, zbiralnici mleka na Bohinjski Beli, pod veslaško tribuno v Ve-
liki Zaki ob vhodu na javno stranišče, na Koritnem hiša št. 8, v Rib-
nem na Savski c. 45, na objektu Bodešče 7, na Petrolu Bled ob se-
verni razbremenilni cesti, na stavbi uprave Infrastrukture Bled, ob 
jezeru nasproti penziona Mlino in Poti na Lisice na Senčilih Bled.

Še do 17. marca bo vsak petek potekal enourni sprehod z lokalnim 
turističnim vodnikom ob Blejskem jezeru. Zbor je ob 10. uri pred 
TIC Bled. Potrebna je predhodna najava na info@visitbled.si naj-
kasneje do 20. ure dan pred vodenjem, ki je za imetnike kartice 
Julijske Alpe brezplačno. Sprehodili se bomo ob Blejskem jezeru, 
vmes občudovali Blejski otok in Blejski grad, skozi Zdraviliški park, 
posvečen začetku sodobnega turizma na Bledu Arnoldu Rikliju, 
mimo spomenika največjemu slovenskemu pesniku Francetu Pre-
šernu, se ustavili na Slovenskem trgu ob župnijski cerkvi sv. Mar-
tina, obiskali staro vaško jedro in se mimo Festivalne dvorane in 
Vile Zora, kjer domuje blejska občina, vrnili na izhodiščno točko.

Lokacije defibrilatorjev

Voden sprehod ob jezeru

Infrastruktura Bled v sodelovanju s Slovensko vojsko in podjetjem 
GG Bled oživlja smučišče Viševnik na Pokljuki, ki je ponovno odpr-
to od petka, 20. januarja. Na smučišču obratujeta dve napravi, od-
prte so vse proge v dolžini 1,2 kilometra. Smučanje je mogoče vsak 
dan med 9. in 16. uro, cena celodnevne vozovnice za odrasle zna-
ša 15 evrov, za otroke 10 evrov, poldnevne pa 10 evrov za odrasle in 
8,50 evra za otroke.

Oživljajo smučišče Viševnik na Pokljuki

Vita bo v soboto 
obiskala Bled
FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 se nezadržno približuje.

Predstavitev svetovnega prvenstva ak-
tivno poteka po številnih krajih, planiška 
čaplja Vita, ki spodbuja zdrav način življe-
nja ter ljubezen in spoštovanje do narave, 
pa navdušuje ljudi za prihajajoče prven-
stvo.
Organizacijski komite Planica, javni za-
vod Turizem Bled in Občina Bled bodo z 
združenimi močmi v soboto, 4. februar-
ja 2023, med 10. in 15. uro organizirali po-
sebno brezplačno prireditev na Blejski 
promenadi Planica na Bledu. Dogodek 
bo namenjen promociji FIS svetovnega 
prvenstva v nordijskem smučanju Plani-
ca 2023 in predstavitvi Bleda kot sogosti-
telja tega enkratnega in neponovljivega 
dogodka. Dogodek na Blejski promenadi 
bo omogočal otrokom brezplačno upora-
bo montažne otroške skakalnice Mini Pla-
nica. Vsa oprema bo na voljo v sklopu mini 
skakalnice in otroci ne potrebujejo nobe-
nih posebnih oblačil ali obutve. Vsi otro-
ci kot nagrado za pogum prejmejo poseb-
no štartno številko Planica, ki simbolizira 
Svetovni dan snega, ki ga pod okriljem 
Mednarodne smučarske zveze FIS vsako 

leto organizira tudi OK Planica. Planica se 
lahko pohvali tudi z nagrado iz leta 2019, 
prejeto za najboljšo organizatorko tega 
dogodka na svetu, v konkurenci več kot 
500 organizatorjev.

Mini Planica je montažna mini skakalnica 
na tovornjaku in prava atrakcija za vse obi-
skovalce. Tokrat bodo starši zgolj navijači, 
saj je ekipa Planice strokovno usposoblje-
na za delo z otroki in je vsakršna skrb odveč. 
Vaši otroci bodo tokrat mogoče prvič izku-
sili smučarske skoke in nekateri med njimi 
najbrž ne zadnjič. Mogoče se prav na Ble-
du rodi celo kakšen bodoči svetovni prvak.
Niti uradna maskota svetovnega prven-
stva Vita ne bo zamudila še zadnje prilož-
nosti, da vse skupaj povabi v Planico, ki se 
bo tokrat prvič v zgodovini bleščala v vsem 
svojem sijaju med 21. februarjem in 5. mar-
cem ter med 30. marcem in 2. aprilom, ko 
Planica gosti tudi tradicionalni finale sve-
tovnega pokala v smučarskih poletih.
Poskrbeli bodo tudi za pravo planiško 
animacijo s svetovno priznanim plani-
škim animatorjem Bojanom Makovcem, 
obetajo se brezplačni prigrizki planiških 
sponzorjev, simpatične nagrade za otro-
ke in vzdušje, ki ga lahko doživite izključ-
no v Planici. Dogodek je za vse obiskovalce 
brezplačen, zabava pa zagotovljena tako 
za otroke kot za starše.
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Atmosferski zdravnik Arnold Rikli je 
tisti, ki je Bled postavil na zemljevid 
zdraviliškega turizma. Je pionir na-
ravnega zdravljenja. Njegove me-
tode so koristne tudi za sodobnega 
človeka današnjega časa. 

Zgodba o Arnoldu Rikliju - Švajcerju 
je zgodba o človeku, ki je bil s svojimi 
idejami daleč pred časom, v katerem 
je živel. Z naravnimi in enostavnimi 
nasveti je znal izboljšati pacientovo 
počutje. 

Bogastvo, zbrano v obsežni  
knjigi in zbirki
V okviru Zavoda za kulturo Bled je že 
v preteklosti nastalo nekaj odmevnih 

projektov, povezanih z Arnoldom Rikli-
jem. Leta 2015 smo na Blejskem gradu 
odprli prenovljeno Riklijevo sobo in 
omogočili snemanje dokumentar-
nega filma Arnold Rikli – Voda, son-
ce, zrak avtorice Amalije Jelen Mikša. 
Leta 2018 je pod okriljem zavoda izšla 
izvrstna in obsežna knjiga Po sledeh 
Arnolda Riklija, ki jo je napisal Vojko 
Zavodnik. Avtor je na podlagi izjemne 
količine podatkov, pisnih in material-
nih virov ter svojega poznavanja življe-
nja in dela Švajcerja in njegove družine 
napisal izjemno knjigo na več kot 350 
straneh. V letih raziskovanja je nave-
zal stike z Riklijevimi potomci, že več 
desetletij pa skrbno bdi nad dediščino 
začetnika naravnega atmosferskega 
zdravljenja in je nepogrešljiv strokovni 
svetovalec pri projektih, povezanih z 
Riklijem.

Osrednja slovesnost v duhu 
ohranjanja dediščine Arnolda Riklija
V tem duhu bo potekal tudi osrednji 
dogodek prav na dan njegovega 
rojstva pred dvema stoletjema – v po-
nedeljek, 13. februarja 2023, ob 19. 
uri v Festivalni dvorani na Bledu. Va-
bimo vas, da se nam pridružite in bo-
lje spoznate življenje in delo Švajcerja. 
Pred in med slovesnostjo ter po njej 
smo vam skupaj s partnerji pripravili 
številna presenečenja, ki vas bodo po-
peljala v čas Arnolda Riklija. 

Brezplačne vstopnice lahko dobite v TD 
Bled. Prosimo vas, da si jih pravočasno 
priskrbite, najkasneje do ponedeljka, 
6. februarja. Le z vstopnico bo namreč 
mogoč vstop na prireditev.
Od 10. do 15. ure bo v Festivalni dvo-
rani Bled potekal tudi 1. RIKLIBled 
posvet – Dediščina atmosferskega 
zdravljenja za zdrav način življenja 
danes. Pripravlja ga projektna skupina 
študentov 2. letnika velnesa z mento-
rico mag. Moniko Karan. Projekt sta 
podprla Zavod za kulturo Bled in JZ Tu-
rizem Bled.

Več informacij na: www.zavod-za-kulturo-bled.si 
Sledite nam na naših družbenih medijih @Bled castle 

(  in  ) ter na kanalu Bled Castle na YouTubu.

V svet »sončnega dohtarja« 
Arnolda Riklija
Ob 200. obletnici rojstva začetnika naravnega atmosferskega zdravljenja

RTMesec na Blejskem gradu
Nikoli ni dovolj besed o ljubezni, nikoli dovolj izrazov 
predanosti. Pa naj bo med zaljubljenci, starši in otroki, 
starimi starši in vnuki, med prijatelji. Zakaj torej ne bi 
že pred majem, mesecem ljubezni, temu, da si iskre-
no izrekamo ‘rad te imam’ (RTM), namenili posebnega 
meseca? Recimo od 10. februarja do 12. marca, ko se 
na gregorjevo ptički ženijo in oznanjajo pomlad?
RTMesec na Blejskem gradu bo čas za vse, ki se imate 
radi in bi to radi tudi posebej zaznamovali, ujeli duh 
iskrene ljubezni in predanosti v fotografije. Pod graj-
skim lapidarijem na zgornji terasi bo za vas urejena 
posebna foto točka, kjer si boste lahko povedali tisoč 
lepih besed in zabeležili trenutek.
Za vstop na grad je treba plačati vstopnino.

Voden ogled gradu
Ob kulturnem prazniku vas vabimo na voden ogled gradu, ki bo v sredo, 8. februarja, ob 11. uri. Vodnik vas bo čakal 
pri vodnjaku na spodnji terasi. Obvezne so predhodne prijave. Prosimo, da jih pošljete najkasneje do 6. februarja na 
e-naslov: info@zkbled.si. Vodenje je darilo Zavoda za kulturo Bled ob kulturnem prazniku in je brezplačno. Za vstop 
na grad je treba plačati vstopnino. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri raziskovanju zanimivih grajskih zgodb!

Fotografska razstava Za vedno  
v Galeriji Stolp
Ali že veste, kje boste preživeli valentinovo? Vabimo 
vas na Blejski grad, kjer bo ta dan odprtje fotografske 
razstave s poetičnim naslovom Za vedno. Gre za razsta-
vo fotografij, ki so jih na različnih poročnih obredih na 
Blejskem gradu zabeležili uradni poročni fotografi. Na 
ogled bosta tudi dva krajša videa o novi poročni loka-
ciji, ki je bila javnosti predstavljena lansko jesen.
Otvoritev razstave Za vedno bo 14. februarja ob 17. 
uri v Viteški dvorani. Z objavljenim vabilom velja na 
dan otvoritve prost vstop za dve osebi na Blejski 
grad. Druge dni je ogled razstave, ki bo v Galeriji 
Stolp odprta do 31. marca, mogoč ob plačilu vstop-
nine na Blejski grad.

ZAVOD ZA KULTURO BLED
vabi na

otvoritev fotografske razstave 

14. februarja ob 17. uri 
v Viteški dvorani na Blejskem gradu

Razstava bo na ogled od 
14. februarja do 31. marca v Galeriji STOLP.

Z vabilom na otvoritev velja prost vstop na 
Blejski grad za dve osebi.

ZA VEDNO
V svet sončnega dohtarja Arnolda Riklija

ob 200-letnici rojstva

13. februar 2023
ob 19. uri

Festivalna dvorana Bled

Brezplačne vstopnice do 6. 2. v TD Bled. 
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