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Žanr: izvješće
Naklada: 25.000,00
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MUZEJSKI PEDAGOZI POZIVAJU NA RIVU

Djeco, dođite na radionice

o pračovjeku, Dioklecijanu.
Na Rivi će se danas održati

predstavljanje djelatnosti
muzejskih pedagoga Hrvatske
u sklopu osmog skupa s

međunarodnim

sudjelovanjem

"Relacije i korelacije"
koji se od srijede odvija u
Muzeja grada.
Od 11. 30 do 13 sati muzejskim
radionicama moći će

organizaciji

se pridružiti sva djeca koja
se u tom trenutku nađu na
Rivi te sa sobom ponijeti radove

muzejskih radionica.
Program za djecu vodit će Ve
s

dran Limić.
U 11. 40 održat će se muzejska
radionica za djecu "Upoznaj
cara Dioklecijana" pod
vodstvom Marije Plazibat,
muzejske pedagoginje Muzeja
grada. Za podne je najavljena
radionica za učenike "Kronološke
tablice" voditelja Marijana
Bogatića iz Gradskog
muzeja Sisak, a nakon toga će
u 12. 20 sati Lovorka Lončar
Uvodić iz Muzeja krapinskih

neandertalaca voditi treću
m. ilić
radionicu.
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Piše:

ANDREA ČERNIVEC
što je i obećavala tijekom kampanje,
predsjednica Kolinda Grabar Kitarović
izmjestila je bistu Josipa Broza Tita s
Učinila je to mjesec dana nakon
početka svoga mandata, a iz Ureda
Republike Hrvatske u srijedu,
18. ožujka, konačno je obavljena primopredaja
umjetničkih djela i ostalih artefakata
zaostavštine Josipa i Jovanke Broz

Pantovčaka.

Kao

Predsjednice

iz nekadašnje Vile Zagoije.
Kako se navodi u priopćenju poslanom iz Ureda
navedena su djela predana na korištenje Muzejima
Hrvatskoga zagoija. Uz bistu, s Pantovčaka je muzeju donirano
više od stotinu predmeta. Među umjetničkim djelima poznata
su Augustinčićeva bista isklesana u mramoru, jedna Titova
bista nepoznatoga autora, dvije slike Titovih portreta ulja na
plamu Marina Tartaglie i Omera Mujadžića te pribor za pušenje
s pepeljarom od tučenoga bakra. Među 105 Titovih darova
su i slonove kljove, razni predmeti i figurice od slonovače, kristala,
stakla, maketa Apolla 11 koji je odveo prve ljude na Mjesec,
a koju mu je poklonila NASA, kao i 20ak foto albuma s
Predsjednice,

egzotičnih putovanja Josipa Broza i njegove supruge Jovanke.
Mještani Kumrovca navodno su oduševljeni dolaskom djela
jugoslavenskog diktatora, njihova sumještanina, u njihovo
mjesto jer smatraju kako će to privući još veći broj turista.
Dok jedni pozdravljaju micanje biste s Pantovčaka i
ispunjenje danoga obećanja, drugi, pogotovo oni na ljevici,
drže kako je Predsjednica ovim potezom 'obezvrijedila
u koji je vjerovao i dr. Franjo Tuđman' Povjesničar
Tvrtko Jakovina čak joj je poručio da se nada će 'joj sad biti
lakše preseliti u Visoku, jer ne će nositi teret biste' Nadam se
samo da sije ostavila bar poneku knjigu s Titovom biografijom,
ne bi bilo naodmet da povremeno zaviri u nju, poručio je ožalošćeni
Jakovina Predsjednici. Tzv. Savez antifašista odbio je
pokroviteljstvo Predsjednice nad proslavom njihova praznika,
no gospođa Kolinda Grabar Kitarović ponosno im je poručila
im je: 'Žao mije, ali Tito je bio diktator. Time je još više
dobila simpatije i potporu najvećega dijela hrvatskoga naroda.
Titova bista nije jedino što smeta neistomišljenicima.
Naime, u 30 dana svoga mandata predsjednica Kolinda Gra
antifašizam
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Ne samo da je ispunila obećanje i

izbacila bistu jugoslavenskoga
ubojice iz svoga ureda nego
je onima koji su razočarani njezinim
potezom u brk poručila: "Žao
mi je, ali on je bio diktator!"
masovnoga
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Prvih mjesec dana predsjednice KOLINDE GRABAR KITAROVIĆ

predsjednice!
bar Kitarović radi sve što nisu njezini prethodnici Stjepan
Mesić i Ivo Josipović. Večer nakon pobjede posjetila je branitelje
u Savskoj, pozvala ih na sastanak na Pantovčak gdje

raspravljalo o njihovim zahtjevima, obavila je razgovore s
predstavnicima Udruge banaka, susrela se s članovima Udruga
Franak i Blokirani, razgovarala s ekonomskim stručnjacima,
a nakon raznih prepucavanja, na neutralnome se terenu
kratko susrela i s premijerom Zoranom Milanovićem, koji
nije htio na Pantovčak.
Kolinda Grabar Kitarović za svoj prvi službeni posjet
inozemstvu izabrala je BiH, a u Sarajevu se sastala s trojnim
predsjedništvom, predsjedavajućim Mladenom Ivanićem i
članovima Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem, a
razgovarala je i s članovima kolegija obaju domova parlamenta
BiH i s predsjedavajućim Vijeća ministra BiH Vjekoslavom
Bevandom. Tijekom posjeta BiH Predsjednica je još
jednom naglasila da je izabrala susjednu BiH za svoj prvi
posjet 'jer je Hrvatska zainteresirana za stabilnost BiH, za
njezin ulazak u Europsku uniju i NATO te 'iznad svega za
konstitutivnu jednakopravnost svih triju naroda' Tijekom prvih
30 dana svoga mandata KGK boravila je i u SADu gdje
i
se susrela s glavnim tajnikom UNa Ban KiMoonom
Opće skupštine Samom Kutesom te održala govor
u UNu. Grabara Kitarović susrela se i s hrvatskim iseljenicima
te posjetila župe Župu sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela,
gdje je nazočila jutarnjoj misi. Tijekom boravka u SADu
sudjelovala je i na međunarodnoj konferenciji o ravnopravnosti
spolova u organizaciji Zaklade Clinton, koja od 1995.
kada je Hillary Clinton pozvala međunarodnu zajednicu na
poštivanje ravnopravnosti spolova, okuplja svjetske i društvene
čelnike na raspravu o ravnopravnosti spolova.
Nedavni posjet Njemačkoj, gdje se sastala s njemačkim
predsjednikom Joachimom Gauckom i kancelarkom
Angelom Merkel, pokazuje kako je Predsjednica odlučna u
se

predsjednikom

svojoj namjeri da popravi političke i gospodarske odnose s
Njemačkom, a što je istaknula i tijekom svoga inauguracijskog
govora na Trgu svetoga Marka. Iako je 30 dana premalo
za neke velike pomake i odluke, činjenica kako je neka od
obećanja koja je dala tijekom kampanje i za vrijeme inauguracije
već ispunila, pokazuju kako je hrvatska predsjednica
Kolinda Grabar Kitarović doista odlučila odraditi svoj jgf
predsjednički posao narednih pet godina.

Dr.

sc.

Zlatko BEGONJA

povjesničar

Predlažem da se Titovo
poprsje postavi na Goli otok
za one koii se još uvijek protive

potpunome

rasvjetljavanju njegova
djelovanja i koji pokušavaju relativizirati
počinjene zločine
predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar
Kitarović da iz Predsjedničkih dvora konačno iseli
poprsje Josipa Broza zvanoga Tito, pozdravljam i potpuno
podupirem. Držim kako je tim postupkom u kontekstu
vremena učinila upravo ono što je bilo neophodno, posebice
glede poštivanja činjenica i istine, pa ga upravo zbog toga i
treba promatrati na dvjema razinama. Jedna je ona koja
nedvojbeno ukazuje na adekvatno razumijevanje događaja iz
problematizirane prošlosti, dok je druga, potvrda vjerodostojnosti
u pogledu uvažavanja Rezolucije Vijeća Europe
koja je svojim sadržajem nedvosmisleno zatražila međunarodnu
osudu zločina komunističkih totalitarnih režima. Josip
Broz svakako je bio ključna figura, neprikosnoveni vladar -

Potez

4

Hrvatska

Stranica/Termi

26.3.2015 Hrvatski tjednik

24

diktator u jugoslavenskome komunističkom totalitarnom
režimu, zbog čega se njegovo mjesto u povijesti nikako ne
može promatrati izvan toga okvira. Uostalom i njemu slični
diktatori iz svih triju totalitarnih režima koji su dominirali
pojedinim razdobljima dvadesetoga stoljeća, ostali su u
povijesti, upravo zbog svojih zločinačkih postupaka, potpuno
opravdano zabilježeni u krajnje negativnome kontekstu.
Prema tome ne vidim razloga da je u slučaju Josipa Broza
trebalo biti, ili pak da ostaje drukčije. A za one koji se još
uvijek protive potpunome rasvjetljavanju njegova djelovanja
i ponašanja u prošlosti, koji pokušavaju relativizirati u to vrijeme
počinjene zločine, evo inicijative o kojoj bi mogli razmisliti
predlažem da se spomenuto poprsje postavi primjerice
na Goli otok gdje bi tako smješten, uz prateći obimniji
tekst na postamentu, posjetiteljima mogao biti od velike
pomoći za dobivanje vjernije slike Brozova stvarnoga poimanja
demokracije, promicanja svih oblika demokratskih

vrijednosti,

razumijevanja pojma slobode, poštivanja ljudskih prava,
uvažavanja i poticanja različitosti mišljenja, a sve to dakako
zasnovano na komunističkim doktrinarnim načelima.
Izvan konteksta ove problematike, držim kako je dosadašnje
djelovanje Predsjednice potpuno prihvatljivo i na drugim
područjima. Naime, to se posebice odnosi na njezinu aktualnu
vanjskopolitičku aktivnost, na ustrajnost na tome da Republiku
Hrvatsku konačno vrati prirodnim saveznicima SADu
i Njemačkoj, odnosno da na taj način spriječi dosadašnje
opake inicijative o uglavljivanju Hrvatske u neke
regionalne asocijacije. Paralelno s time, na domaćoj
političkoj pozornici Predsjednica opravdano naglašava i zalaže
se za cjelovitu promjenu društvenoga ozračja, u što poglavito
ulazi poticanje poduzetništva i stvaranje povoljnijega ozračja
za nova ulaganja, te u konačnici ono što mi se čini iznad
svega važnim, zagovara neophodnost zaustavljanja iseljavanja
mladih. Uvažavajući dakle sve to, mišljenja sam kako je
ovaj, premda manji dio njezina mandata, bez obzira na
podmetanja, Predsjednica provela na očekivan
i potpuno zadovoljavajući način.

dr.

Slaven

LETICA

postojeće

neprirodne

programirana

Donijela je niz odluka
iz kojih naslućujemo da će biti
izvrsna predsjednica

i ostvarenje odluke o 'preseljenju' - prijenosu,
ali i izbacivanju - biste Josipa Broza Tita na samo
Donošenje
Josipovo iz Ureda predsjednika RH višestruko je
zanimljiva i važna. Prvo: Njome je predsjednica Republike
Kolinda Grabar Kitarović pokazala da se drži predizbornih
obećanja, a pokazala je i odvažnost i odlučnost za donošenja
odluka koje se svima baš i ne moraju svidjeti. Drugo: Simboličko
ili 'izbacivanje' Tita iz Ureda PR istodobno
'iseljenje'
je čin odricanja od onoga dijela Titova nasljeđa koje je
nesumnjivo totalitarno (Predsjednica rabi frazu: 'Tito je bio
diktator!'
represivno i zločinačko te prepuštanje 'hulje svih
hulji' (kako mu je tepao povjesničar i državnik dr. Franjo
Tuđman) na milost i nemilost svjetskim i hrvatskim povjesničarima

različitih svjetonazora, ali i obiteljskih povijesti i
KGK o poklanjanju te umjetnine Antuna
Augustinčića (onako usput: izradio je jedno brončano

sudbina. Treće: Odluka

poprsje Ante Pavelića i više poprsja i kipova Josipa Broza
Tita), uz još stotinjak umjetnina i inih artefakata) Muzejima
Hrvatskoga zagorja i Muzeju 'Staro Selo' u Kumrovcu dobro
je promišljena i osmišljavana i lako je u njoj prepoznati stručno
znanje i 'rukopis' Predsjedničina savjetnika Andre
Opare. Četvrto: Naivno je vjerovati da će to preseljenje
ili izbacivanje dovesti do nekoga velikog povijesnog političkog i povjesničarskoga - sporazuma o Josipu Brozu
Titu koji bi se sveo, primjerice, na formulu: 42 posto pozi¬
Krstulovića
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vraćanje dijelova Istre, Primorja i
Dalmacije Hrvatskoj, osiguranje dugotrajnoga mira i 'mekoga
totalitarizma' 58 posto negativno (staljinizam, masovne
egzekucije i zločini, totalitarizam, likvidacije svih elita, Goli
otok, slom i represija nakon hrvatskoga proljeća, prepuštanje
dijelova Boke kotorske Crnoj Gori, Istre Sloveniji,
Vojvodine Srbiji itd. S mramornom bistom na Pantovčaku i
sada bez nje, Tito će i dalje biti predmet žestokih teorijskih,
(antifašizam,

i teorijskih sporova i sukoba. Povijest je, na žalost,
nemoguće spaliti kao krnju. Ili, kako je napisao Milan
Kundera: 'Kako bi bilo zanosno zaboraviti Onu koja je isisala
snagu naših kratkih života da bi ih podčinila svojim
besmislenim ciljevima, kako bi bilo lijepo zaboraviti
Povijest. (Život je negdje drugdje) Sve u svemu, čini mi se
daje daleko najduhovitiji vizualni osvrt na Titovo 'preseljenje'

pučkih

dao arhitekt i vizualni umjetnik Branko Silađin u fotomontaži
'Josip Josipu na Josipovo'
U mjesec dana vladavine predsjednica Kolinda Grabar Kitarović
donijela je niz odluka iz kojih se može naslutiti da
može biti odlična predsjednica Republike. Mislim da je
napravila

jako dobar izbor savjetnika. Prvim putovanjima naznačila
je konture onoga što je nazvala 'repozicioniranjem
vanjske politike' Umjesto fiksacije na 'Regiju' i 'Region'
njezina putovanja u Sarajevo, New York i Berlin simbolički
izražavaju nova strateška savezništva i vanjskopolitičke
Formiranjem posebnoga povjerenstva za donošenje
odluke o lokaciji Ureda predsjednika Republike na neki je
način 'delegirala' odluku o tome hoće li, kada i kako ostvariti

prof.

prioritete.

obećanje
preseljenju Ureda PR. Mislim da Predsjednica
već kasni u radu na stvaranju zakonskih temelja za korištenje
ustavnih ovlasti i dužnosti. Naime, članak 94. Ustava RH
propisuje da Predsjednik Republike Hrvatske: 'predstavlja i
zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu' Članak
SUDJELOVANJE U INSTITUCIJAMA
144. Ustava RH (poglavlje:
EUROPSKE UNIJE) također propisuje da našu
zemlju u institucijama EUa zastupaju predsjednik RH i
Vlada RH: 'Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću
zastupaju, sukladno njihovim ovlastima, Vlada i Predsjednik
Republike Hrvatske'
Međutim, posebni zakon iliti lex specialis koji razrađuje ta
predstavljanja i zastupanja - 'Zakon o suradnji Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima'
(izglasan je 28. lipnja 2013. predsjednika/predsjednicu RH
potpuno isključuje iz 'europskih poslova'
Dakle da bi se provele sasvim konkretne ustavne odredbe, ali
i ono što se naziva 'ustavni duh' ili 'duh ustava' nova Predsjednica
Republike trebala bi u najkraćem mogućem roku u
saborsku proceduru poslati (po mogućnosti Ustavni) Zakon
0 Predsjedniku Republike Hrvatske kojim bi se precizno
uredile ustavnezakonske ovlasti i obveze Predsjednika/Predsjednice
o

V

dr. sc.

Josip KREGAR

biste
Uklanjanje
državnički
nije

potez

se tiče biste, krajnje mi je nejasno koliki je značaj
tome dan u javnost. Ona je mogla tamo i ostati jer
nitko uz nju nije polagao vijence niti je palio svijeće, a
što će se, možda, u Kumrovcu i događati. Bista me podsjeća
na to da se svaka vlast, kad nema pametnijega posla, bavi
tuđim spomenicima, ne svojima. Više bih volio da izradi spomenik

Sto

tvornicama i radnim mjestima nego da raspravljamo o
bistama, njihovu izgledu, položaju i mjestu gdje se nalaze.
Razumijem sve one koji u tome vide jako važnu simboliku,
ali to svakako nije državnički potez.
Trideset dana boravka Kolinda Grabar Kitarović na Pantovčaku
obilježava povećana radost svih onih koji su ju birali,
ali u principu ne vidim po čemu bismo to razdoblje mogli
posebno zapaziti. To je razdoblje u kojem očito ona tek ustanovljuje
granice svojih ovlasti i težinu obećanja koja je dala.
Mislim da joj oni koji ju vole to ne će uzeti za zlo, a kritičari
će joj svakako naći zamjerke.
Predsjednici dajmo 100 dana pa ćemo ju onda ocjenjivati, ali
mislim da to treba biti manje navijački raspoloženo
nego što je to u sadašnjem trenutku.
vj?

Republike koje se odnose na: 'predstavljanje i
Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu' a time
u 'europskim poslovima' Spomenutim bi se zakonom
očigledna pravna praznina koja je najlakše vidljiva iz
činjenice što postoji posebni 'Zakon o Vladi RH' i 'Zakon o
suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u
europskim poslovima' ali ne i srodni i komplementarA*
ni zakoni o Predsjedniku RH.

zastupanje

1

popunila

hrvatski. list@hi.

tcom.
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AKTUALNO

Zapravo, moguće je reći

daje povjerenje najznačajniji plod
njezinih prvih trideset dana. Na povjerenju je moguće graditi,
na prijetvornosti (Vesna Pusić!) kuća propada, ruši se. U
Krugu za Trg uklanjanje Titove biste s Pantovčaka izazvalo
je pravo veselje. Potez je ključni korak za podizanje razine
istinitosti i ozbiljnosti političkoga ozračja. A Predsjednica je
uspjela s relativno malo udaraca, i to zato što je istinita i
suverena. Iz istih su ju razloga tako srdačno primili u
Mnogo znači da ju je kancelarica Angela Merkel
uzela ozbiljno - Hrvatska žurno treba gospodarski razvitak.
Ali važno je i da ju ozbiljno shvatio predsjednik Joackim
Gauck, jedan od europskih autoriteta na području hrvanja s
posljedicama komunističke diktature. Njegova će pomoć biti
dragocjena u procesima suočavanja s jugoslavenskim
koje konačno treba žurno otvoriti.
Kolinda Grabar Kitarović mnogo je naučila u zapadnim
u kojima vrsnost znači poštenje i samostalno
odgovornosti. Kako je ozbiljna u preuzimanju odgovornosti,
moguće je ocijeniti usporedimo li ju, primjerice, s
gradonačelnicima Zaprešića i Velike Gorice, Zeljkom Turkom
i Draženom Barišićem. Zaprešić i Velika Gorica dva su
od dvadesetak gradova u kojima još postoje središnje ulice i
trgovi s imenom maršala Tita. Posebni su po tome da su jedini
u kojima je na vlasti HDZ. A gradonačelnici nemaju hrabrosti
za poticanje na promjenu imena svojih ulica iako bi
mogli! Čak im iza leđa stoji i središnjica, s poticajnim
Boje se, razmišljaju, računaju. Ne žele gužvu. Kolinda
Grabar Kitarović ne boji se. Želi ići naprijed, želi rezultate
- za
ljude. Topla je i empatična, pa će i to pomoći.
Treba, međutim, reći da za činjenicu što imamo dobru
prema svemu se nadamo! - treba zahvaliti i Tomislavu
Karamarku i vodstvu HDZa. Smiješna je ljevičarska
da je Grabar Kitarović, eto, dosta dobra, a Karamarko
zločest i glup. Karamarko je uzdigao stranku, Karamarko
je izabrao kandidatkinju, Karamarko je kandidatkinji
omogućio osnovne mogućnosti za borbu i pobjedu. Sad se
samo treba nadati da će se, kada HDZ uskoro dođe na vlast,
dopunjavati. Vrlo su različiti, oblikovali su se na različite načine,
imaju različite darove - moglo bi biti teškoća. A Hrvatska
i njezini ljudi već dugo trebaju samo dobro i
u duhovnome i u materijalnome.
Njemačkoj.

komunizmom,

društvima,

preuzimanje

Maja RUNJE,

Građanska inicijativa Krug za trg, Zagreb

Predsjednica
se ne boji,

za razliku od HDZovIh

gradonačelnika

Zaprešiću i Velikoj Gorici
gdje još drže trgove i ulice
s Titovim imenom!
u

svih se strana čuje 'Divna je.
kako
naša Kolinda.
U hrvatskome javnom životu,
ona samo ide naprijed.
na hrvatskoj desnici, u prošlih dvadeset i pet godina

Sa

gotovo da i nije bilo političara koji je uživao ovakve razmjere
privrženosti, gotovo bez distance. Očito, predsjednica
Grabar Kitarović pobudila je povjerenje.

signalima.

Predsjednicu

stilizacija

uspjeh,
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Kolumna

Rally Kumrovec

26.03.15

Pit Stop
Kolumna by Marko Ivezić
Kresanje troškova dužnosnika...

Arhiva Sporta
Rally Kumrovec
pol tjedna ostala su do starta 4.
Rallya Kumrovec 2015.
4

Dva
Dva

i

pol tjedna ostala su do starta 4. Rallya Kumrovec 2015.

U organizaciju utrke i ove je godine uz članove AK Delta Sport uključen velik broj
profesionalaca i volontera koji će brinuti za sigurnost svih sudionika natjecanja gledatelja

stanovništva područja kroz koja će prolaziti trasa brzinskih ispita. Kao u svakom
dosadašnjem izdanju Rallya Kumrovec posebna je pozornost usmjerena na poštivanje
sigurnosnih standarda Svjetske automobilističke federacije - FIA-e.
U skladu sa sigurnosnim planom na svakom će brzinskom ispitu biti po dva vatrogasna
vozila hitna medicinska pomoć te vučno vozilo. Na prologu Terme Tuhelj radit će ukupno
9 sudaca 20 redara četveročlana ekipa za mjerenje vremena uz pomoć dvije osobe
zadužene za obradu rezultata. Iste ekipe za mjerenje obradu radit će na subotnjim
brzinskim ispitima na kojima će zbog veće duljine biti angažirani dodatni suci redari.
Stoga će na brzincima Super Sport Kumrovec biti ukupno 13 sudaca 32 redara. U
servisnom prostoru uz dvoje vatrogasaca DVD-a Kumrovec u zoni nadolijevanja goriva radit
će još osam sudaca ekipa hitne medicinske pomoći. Još pet predvozača biti će u službi
organizatora pa će uz rukovodstvo utrke koje čini 16 članova na 4. Rallyu Kumrovec raditi
više stotinu ljudi.
Tijek priprema prolazi u skladu s očekivanjima. Prijave za natjecanje primati će se do
petka 3. travnja u ponoć. Lista prijavljanih bit će objavljena u utorak 7. travnja. Prolog
Terme Tuhelj na rasporedu je u petak 10. travnja u 18 sati dok će drugi dan natjecanja
početi svečanim startom u kumrovečkom muzeju Staro selu u subotu 11. travnja u 10
sati.
i

i

Malezijske vrućine će biti novi test za
McLaren Hondu
Jenson Button smatra da će visoke
temperature na ovotjednoj VN Malezije
predstavljati novi izazov za McLaren....

i

i

i

i

i

i

Novi Lotus je zadovoljan svom
Maldonadu...
Lotus je prošle godine imao sezonu
za zaborav a momčad je
ovogodišnjim prelaskom na Mercedesove pogonske
jedinice napravila veliki korak naprijed..

i

Čini se da bi trakavica oko novog
ugovora između Lewisa Hamiltona
Mercedsa mogla biti završena ova
Aktualni svjetski prvak pregovara s njemačkom
momčadi od kraja prošle godine a sporna točka je

i

dužina trajanja ugovora.

Sepang
s

a moguće
Malezije.

i

pregovorima

nezadovoljan

Ecclestoneom

Ovaj se vikend održava sedamnaesto
posljednje izdanje Velike nagrade

24. Rally Opatija 2015

Rally Kumrovec 2015

https

www.youtube.com watch

Opatijska rivijera njezina okolica ove
će godine ponovno biti domaćinom
24. Izdanju Opatijskog Rallyja.
i

najava

v

gaw5opef-vU

Rallye International du Valais
potvrđen kao 2015 FIA ERC...
Potvrđeno je svoje 10-to rallya na
ovogidišnjom 2015 FIA ERC....
i

SIGURNOST PRIJE SVEGA
Dva i pol tjedna ostala su do starta 4.

Rallya Kumrovec 2015..
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