
   V primeru objektivnih razlogov si pridružujemo pravico do sprememb.
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 ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO PRAZNUJE
V počastitev 9. oktobra, Dneva ČS Trnovo, smo pripravili pester program, v katerem smo predstavili vse 
najlepše in najboljše, kar premoremo. V njem so naše stalnice: ohranjanje spomina na mojstra Plečnika, 
predstavljanje naše materialne in duhovne dediščine in ustvarjalnega utripa na različnih področjih. 
Počastili bomo različne obletnice, pozabili pa nismo tudi na rekreacijo in na dobro razpoloženje. 

Obisk je brezplačen. Vabimo vas, da se prireditev in dogodkov udeležite v čim večjem številu!

Predsednik Sveta ČS Trnovo Žiga Oven

  

18. SEPTEMBER 
  - 20. OKTOBER 20

14

   SREDA,  1. 10. 2014 | ob 16. uri
   Praznovanje 5-letnice delovanja  Centra 
   starejših Trnovo
V DVORANI ČS TRNOVO |Devinska ul. 1b/II| bo 
v počastitev 5-letnice delovanja centra proslava, na 
kateri bodo nastopili: Ansambel Livada, ženski 
pevski zbor Žene in dekleta dveh vasi, domski 
mešani pevski zborček, pesnici Nada Mihelčič in 
Martina Počkaj ter folklorna skupina Kolovrat. Na 
koncu programa bo sledilo še plesno presenečenje. 
Program bo povezovala Saša Einsiedler. 
Po končani prireditvi bo v kavarni centra odprtje 
razstave likovnih del Skupine 999 |Likovni atelje, 
Eipprova 23|, ki jih ustvarja skupina ljubiteljskih 
slikark in slikarjev pod mentorstvom akademskih 
slikark mag. Nuše Lapajne in dr. Sladjane Mitrović. 
Dela bodo na ogled do 30. 11. 2014.

   SREDA,  1. 10. 2014 | ob 19.30. uri
   Kulturni večer na temo Plečnikovih oporok
    V FINŽGARJEVI GALERIJI v trnovskem župnišču 
|Kolezijska ul. 1| nam bo Tone Kompare predstavil 
publikacijo, v kateri obravnava raznoterost  in vsebin-
sko zanimivost Plečnikovih oporok. Prireditev bo s 
petjem obogatil Trnovski oktet. 

   ČETRTEK, 2. 10. 2014 | od 17. uri   
   Kulturni popoldan s pesmijo in s predavanjem
   V DVORANI ČS TRNOVO |Devinska ul. 1b/II|
nas bo razveselil Pevski zbor Društva upokojencev 
Trnovo. Dr. Bernarda Županek pa bo v zanimivem 
predavanju predstavila Emono in življenje v njej.  

   ČETRTEK, 18. 9. 2014 | ob 18. uri
   Odprtje razstave ob 60-letnici delovanja  
   Gasilskega društva Trnovo
Na KRAKOVSKEM NASIPU bo v galeriji na 
prostem na enajstih razstavnih panojih prikazano 
60-letno delovanje društva. Zvedeli boste, kdaj je 
po Trnovem zapeljal prvi gasilski avto, kje je živel 
oče slovenskega gasilstva, spoznali boste tudi 
druge značilne društvene in krajevne zanimivosti. 
Razstava bo trajala do 20. oktobra.

   SOBOTA, 27. 9. 2014 | ob 10. uri
   23. tradicionalna veslaška regata na Ljubljanici
   Pod PRULSKIM MOSTOM bodo v organizaciji
Veslaškega kluba Ljubljanica  startali veslači in vesla-
čice iz vseh slovenskih klubov na 267 m dolgi progi 
od Prulskega mostu do izliva Gradaščice v Ljubljanico.

   TOREK,  30. 9. 2014 | od 15. - 20. ure
   Dan odprtih vrat Gasilskega društva Trnovo
    V gasilskem domu |Cesta v Mestni log 31| si bodo 
obiskovalci/ke lahko ogledali opremo društva, hkrati pa 
bodo videli, kako v praksi poteka gašenje in reševanje 
človeških življenj in imetja. Lahko se bodo tudi sami 
preizkusili. Sicer pa bo ves oktober v dopoldanskih urah 
možen skupinski ogled v gasilskem domu. Obisk je 
potrebno predhodno najaviti na info@gasilcitrnovo.si. 
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   PETEK, 3. 10. 2014 | ob 15. uri
   Vodeni ogled po Plečnikovih sledeh v Trnovem
   Z zbirnega mesta NA MOSTU pred trnovsko cerkvijo 
bo Ana Porok popeljala obiskovalce/ke na ogled notra-
njosti cerkve, nato čez most ob Gradaščici do Trnovskega 
pristana ter po Eipprovi ulici mimo Plečnikove hiše do 
Spomenika žrtvam vojne na Riharjevi ulici. 

   SOBOTA,  4. 10. in 11. 10. 2014 | ob 14. uri
   Vodeni ogled po Krakovem in po Trnovem
   Z zbirnega mesta pred MOSTOM HRADECKEGA 
na Krakovskem nasipu bo Tadej Jakopič navzoče 
popeljal po Krakovski ulici, mimo rojstne hiše 
Riharda Jakopiča in mimo krakovske kapele, do 
Arheološkega parka Emonska hiša in nato po 
Emonski cesti do obeležij slovenskih impresionistov 
in do trnovske cerkve. S sprehodom po Eipprovi ulici 
do Trnovskega pristana se bo ogled, pospremljen z 
izčrpno razlago, končal.

   SOBOTA,  4. 10. 2014 | od 10. ure naprej 
   Vožnja z ladjico Barjanko po Ljubljanici
   Na TRNOVSKEM PRISTANU ob PLEČNIKOVIH 
STOPNICAH zasidrana ladjica Barjanka bo ude-
ležence/ke popeljala vzdolž Ljubljanice do zapornice 
in nato nazaj do Špice. Na ladjici boste lahko občudovali 
fotografije arheoloških ostankov in repliko oljenke 
nekdanje Emone. Vodič Janez Virant pa vam bo tudi 
povedal, kaj so nekoč jedli in pili Emonci ter kakšna 
je bila nekoč plovba po Ljubljanici. Ogled je potrebno 
predhodno javiti na tel. 041 544 060.

  
   
   NEDELJA,  5. 10. 2014 | ob 9.15. uri 
   Sv. maša v spomin Jožeta Plečnika 
   V TRNOVSKI CERKVI - Cerkv Sv.  Janeza
Krstnika - se bomo s častitljivim spominom in s 
hvaležnostjo poklonili spoštovanemu krajanu
arhitektu mojstru Plečniku.

   TOREK, 7. 10. 2014 | ob 16.30. uri
   Filmski popoldan
     V KNJIŽNICI URBANISTIČNEGA INŠTITUTA 
RS |Trnovski pristan 2, vhod iz prehoda nasproti 
trgovine Mercator| bo po uvodu Ane Porok 
predvajan TV film KAMNITI PIGMALION, o 
Plečnikovem delu na Dunaju, v Pragi in v Ljubljani. 
Avtorji so: režiserka in scenaristka Breda Kovič in 
snemalca Ubald Trnkoczy in Pavel Grzinčič.

   SREDA,  8. 10. 2014 | ob 18. uri
   Koncert učencev Glasbene šole Lj. Vič-Rudnik    
   V dvorani GLASBENE ŠOLE |Gradaška ul. 24| se 
bodo učenci in učenke predstavili s solističnimi vokal-
nimi in z instrumentalnimi izvedbami, nastopili bodo 
v različnih zasedbah, zaigral pa bo tudi šolski orkester.

   ČETRTEK, 9. 10. 2014 | ob 17. uri
   Osrednja prireditev ob Dnevu ČS Trnovo
   V OSNOVNI ŠOLI TRNOVO |Karunova ul.14A|  
bodo nastopili otroci trnovskih vrtcev, osnovnih 
šol, Mladinskega doma Malči Belič in Glasbene 
šole Ljubljana Vič-Rudnik. Pridružili se jim bodo 
tudi mladi gasilci,  saj bodo ob jubileju Gasilskega 
društva Trnovo podeljena priznanja in odlikovanja 
najzaslužnejšim članom in članicam društva pa 
tudi nekaterim občanom.

   ČETRTEK, 9. 10. 2014 | ob 17.00 uri
    Vodeni ogled: Emonska hiša in Rimski zid
    Z zbirnega mesta NA MOSTU PRED TRNOVSKO 
CERKVIJO bosta Petra Peunik in Ana Porok vodili 
obiskovalce/ke do Arheološkega parka Emonska 
hiša, ogled se bo nadaljeval do južnega vhoda v Emo-
no - današnjega Rimskega zidu - nato do arheoloških 
ostalin in do Plečnikove preureditve v park.

   PETEK, 10. 10. 2014 | od 15. ure dalje 
    Družabno srečanje v domu Ribiške družine Barje
    Ob zaključku Dneva Četrtne skupnosti Trnovo bo 
organizirano družabno srečanje za vse krajane v DOMU 
RD BARJE. Svoje dejavnosti bodo predstavili ribiči, 
taborniki, gasilci, čebelarji in klekljarice. Ob glasbi in ob 
zakuski bo poskrbljeno tudi za dobro razpoloženje. 

   PETEK, 10. 10. 2014 | ob 17. uri
   Družinski izlet: Plečnik na kolesu
   Z zbirnega mesta pred PLEČNIKOVO HIŠO 
|Karunova ul. 4 in 6| bo Nika Damjanovič popeljala 
kolesarsko karavano – vabljene so vse generacije, s 
priporočeno starostjo otrok od 6 do 10 let – na ogled 
najpomembnejših Plečnikovih stvaritev v Ljubljani. 
Ogled se bo zaključil na osrednji tržnici. V primeru 
slabega vremena izlet odpade. Za udeležbo je 
potrebna predhodna najava na tel. 01 24 12 506.                 
   SOBOTA, 11. 10. 2014 | ob 14. uri
    Vodeni ogled: Po Krakovem in po Trnovem 
   Glej: SOBOTA, 4.10. 2014.


