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PROGRAM DOGODKOV
Četrtek, 24. avgust

19:30 Poljanci velikemu Poljancu - predstavitev knjige dramatizacije
Cvetja v jeseni v poljanskem narečju, kulturni dom Poljane,
organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane
Petek, 25. avgust

17:00
19:00
19:30
21:00

Sejem domačih dobrot
Predstavitev povesti Cvetje v jeseni v poljanskem narečju
Odprtje dopolnjenih zbirk s knjižnico
Muzikal Cvetje v jeseni

Sobota, 26. avgust

V letošnjem letu mineva sto let, odkar je Tavčarjeva
povest Cvetje v jeseni v nadaljevanjih začela izhajati v
podlistku Ljubljanskega zvona. Občina Gorenja vas Poljane in Loški muzej Škofja Loka bomo to
častitljivo obletnico obeležili s serijo dogodkov na
Visoški domačiji v Poljanski dolini, ki bodo potekali
med 24. in 28. avgustom.

9:00 Odprtje teniškega igrišča na travi
10:00 Celodnevni teniški turnir dvojic v belem z lesenimi loparji s
praznovanjem ob 120-letnici Tavčarjevega teniškega igrišča in 30letnici TK Gorenja vas
Nedelja, 27. avgust

8:00 Odprtje pohodne poti Cvetje v jeseni, ki se prične v Poljanah in vodi
na Blegoš.
8:30 Začetek pohoda po poti, kot jo je opisal Ivan Tavčar v povesti
18:00 Zaključek pohoda
Ponedeljek, 28. avgust

11:00 Postavitev novega doprsnega kipa dr. Ivana Tavčarja, ki bo izdelan iz
kompozitnih materialov in nameščen v kapelici nad njegovo grobnico na
Visokem.
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PROGRAM POT
POHODNA
DOGODKOV
Nedelja, 27. avgust

8:00 Zbor pohodnikov v Poljanah, pri gostilni na Vidmu

Opis poti:
Pot je lahka, vendar pa bo pohod s postanki trajal približno 6 ur. V prijetnem vzdušju se
bomo podali po poti, ki sta jo v povesti Cvetje v jeseni prehodila Janez in Meta.
Člani KD dr. Ivan Tavčar Poljane bodo pohod popestrili z igranimi prizori iz povesti v
poljanskem narečju, ki bodo odigrani kar na šestih lokacijah, in sicer v Poljanah, v
Lovskem Brdu, na Malenskem Vrhu, v Gorenji Žetini, na Črnem kalu in pri koči na Blegošu.

V nedeljo, 27. 8. , vas vabimo na odprtje
pohodne poti Cvetje v jeseni in pohod po
poti, kot jo je opisal Ivan Tavčar v povesti
Cvetje v jeseni.

PODROBNOSTI O POTI
Dolžina poti: 15,2 km
Trajanje pohoda: 6 ur
Vzpon: 1000 m
Zahtevnost: lahka pohodna pot, priporočljiva za uhojene pohodnike. Priporočena
pohodna oprema, pohodniške palice.
Malica iz nahrbtnika, možnost okrepčila pa je na kmetiji pr'Andrejon v Žetini in v
koči na Blegošu.
Organiziran brezplačen prevoz nazaj: Črni kal - Poljane ob 17. in 18. uri.
V primeru slabega vremena pohod odpade.
Vabljeni na nepozabno doživetje polno zgodb!

