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GORNJA STUBICA Počinje 15. viteški turnir

Srednjovjekovne
viteške borbe, igre s
vatrom i vojni logori
Gornjostubički Viteški
turnir prvi je u nas započeo
tradiciju viteških borbi,
koju je u 14 sezona vidjelo
više od 40. 000 posjetitelja
Ove subote,

13.

atraktivni programi s

vatrom.

Ulaz je slobodan. Glavni
dio programa počinje u 16
sati, kada će se vitezovi boriti
za srce mlade Jelene,
koju utjelovljuje Sementa
Rajhard. U 17 sati počinju
slobodne srednjovjekovne

lipnja, u

prošlost. Od 13 sati u Muzeju
seljačkih buna počinje

viteški turnir, koji će
posjetitelje vratiti nekoliko
stojeća unatrag. Vitezovi će Borba pod punom viteškom
15.

ba

u srednjovjekovnim
igrama, školama mačevanja
i predstavama. Posebno
su

Gornjoj Stubici oživjet će

pokazati svoje umijeće

ratanja oružjem, a događaj
će pratiti i srednjovjekovni
sajam s domaćim proizvodima
stubičkog kraja. Cijeli
dan mogu se razgledati vojni
logori različitih viteških
udruga, a najmlađi će uživati

bojnom opremom

borbe, vjerna simulacija

viteške borbe pod punim
oklopima koja nije unaprijed
koreografirana.
Više na: viteskiturnir. com.
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Arhiva kolumni Tomislav Klauški

10.06.2015.

Kako to Kolinda misli odvojiti
antifašizam od komunizma
Na sastanku s antifašističkim udrugama predsjednica je rekla da je

neprihvatljivo izjednačavati antifašizam i komunizam Nije rekla
kako ih ubuduće misli odvajati.

Tweet

KOLUMNA

Robert Anić Pixsell

Tomislav Klauški
08.06.
2015.

Kalmeta na optužnici Dugo

03.06.

Kolinda Klemm i Karamarko

sastanku

s

ovom cirkusu falila nam je

01.06.

Vojne odore u Vladi abolirani

samo predsjednica od kartona

Srbi i isprika nenarodnoj vlasti

ustvrdila je na jučerašnjem
Arhiva kolumni Tomislav Klauški

i

s

opet senzacija

intenzivno pomažu Milanoviću

predstavnicima Saveza antifašističkih boraca antifašista Hrvatske na

Pantovčaku a njezini sugovornici

a

U

2015.

i

očekivano

02.06.
2015.

Neprihvatljivo je izjednačavati antifašizam komunizam

jači od samog argumenta

05.06.
2015.

2015.

Kolinda Grabar Kitarović je sve lijepo objasnila.

Argument i plinska boca puno su

time su se navodno složili.

Kolumne
Nažalost nismo doznali kako to predsjednica namjerava odvojiti antifašizam od
komunizma.

MEVLUDIN Mevludin Duvančić

Osim naravno deložiranjem Titove biste iz Ureda predsjednika njezinim deponiranjem
u Muzeju Hrvatskog Zagorja.
i

07.06.

Bio sam vani malo se napio i
posudio novac ne znam kome
TOMISLAV BIRTIĆ Tomislav Birtić

Predsjednica Kitarović toliko samouvjereno autoritativno pristupa tom problemu kao da
i

u malom prstu drži rješenje cjelokupne hrvatske povijesti od 1918. naovamo.

06.06.

Nova Birtija Bolje promijeniti
gazdu nego petoricu trenera...
PAMETNOM DOSTA Renato Ivanuš

Dovoljan je jedan predsjednički dekret stvar je završena.
i

05.06.

Komunisti su antifašisti

Milanovića su boljele prepone
a što to sada boli Karamarka

Nije bitno što je Komunistička partija Jugoslavije povela pokret otpora stala na čelo
i

antifašističkog pokreta niti je bitno što je Josip Broz bio vođa antifašističkog pokreta
komunistički lider. To će Kolinda zajedno s antifašistima ubuduće separirati. ili

i

razvrstavati.
Pa će se tako na proslavu Dana antifašističke borbe pozivati isključivo antifašisti

nikako bivši komunisti Tito Partija izbrisat će se iz povijesnih udžbenika a rušenje
i

i

tisuća partizanskih spomenika u devedesetim godinama nazvat će se procesom

odvajanja komunizma od antifašizma
I nigdje se više ni na kakvoj obljetnici neće smjeti pojaviti crvena zvijezda simbol

partizanskog pokreta.
A možda jednog dana ako ovaj proces uzme maha Kitarović provede reviziju mirovina
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antifašističkih boraca iz Drugog svjetskog rata pa oduzme penzije bivšim komunistima
a ostavi ih samo antifašistima.

Eto vidite kako je to jednostavno. Kao da Franjo Tuđman nikada u životu nije bio

antifašist komunist.
i

I kad smo već kod Tuđmana... Povucimo paralelu

s

onime što se događalo prije

dvadesetak godina.
Franjo Tuđman bio je predsjednik države vladajuće stranke kad je Hrvatska proglasila
i

samostalnost pobijedila u Domovinskom ratu te na račun toga ostao na vlasti zajedno
i

sa strankom još pet godina.

To su povijesne činjenice kao

i

one o Titu Partiji.
i

Monopol na hrvatstvo
Druga je stvar što HDZ grčevito prisvaja zasluge za osamostaljenje oslobođenje
i

negira ili omalovažava sudjelovanje u ratu pripadnicima drugih stranaka nestranačkim

ljudima pa čak pripadnicima drugih nacionalnosti.
i

Franjo Tuđman HDZ stoga oduvijek su a danas još intenzivnije polagali monopol na
i

hrvatstvo domoljublje na generale branitelje na ratne političke zasluge
i

izjednačavajući sebe

i

s

Hrvatskom

i

i

Domovinskim ratom.

Ne podsjeća li to na Tita i Partiju
I kao što se iz povijesnih udžbenika neće moći izbrisati činjenica da je Franjo Tuđman

zajedno sa svojom strankom bio na čelu države koja je dobila rat tako se ne može iz
povijesti izbrisati podatak da se komunist Tito zajedno

s

Komunističkom partijom

nalazio na čelu antifašističkog pokreta.

Zamjena za Tita
Ima još nešto. Dok je Hrvatsku u ratu lako mogao vodio netko drugi samo da su tako

odlučili birači 1990. godine antifašističkog pokreta gotovo sigurno ne bi bilo bez Tita
komunista.

i

Pa kako ih to onda Kolinda misli odvajati

No ako je već to naumila ako je već vođu antifašističkog pokreta ujedno i zadrtog

komunjaru izbacila iz Titove vile u koju je uselila bilo bi zanimljivo čuti je

li ga

uspjela

nadomjestiti bistom nekog drugog antifašističkog ali nekomunističkog vođe
Da na Pantovčaku ipak ne bi zjapila povijesna rupa.

Šteta što se nije sjetila potražiti jučer savjet od predstavnika antifašističkih udruga. Oni
bi se sigurno nekoga sjetili.

Tomislava Klauškog pratite na Facebooku
i

Tagovi komunizam kolinda grabar kitarović josip broz tito hdz antifašizam

IZDVOJENI KOMENTARI 112 komentara

Pogledaj sve komentare

prije 41 minutu

tEnS Čovječe dragi Klavuški zemlja nam tone Grcić se hvali rastom BDPa na

razini statističke pogreške kojom brzinom ćemo izaći iz krize za 40 ljeta a ti cijelo
Božje vrijeme pišeš protiv HDZa itd. Hoćeš
što VODE državu

li

bar jedan članak napisati protiv ovih

Kolinda u miru ima ovlasti skoro ko ured bivšeg

predsjednika na čelu sa Stipicom......
prije 36 minuta

Latz Čisto logički Klauški  To što su možda svi komunisti bili antifašisti
da su svi antifašisti bili komunisti

ne znači
niti da je antifašizam uvjetovan komunizmom

niti kod nas niti igdje. Amerikanci su bili antifašisti.... To što kad se pozivaju
antifašisti dođu kod nas velikom većinom komunisti jer jedino njih zanima doći
nema nikakve veze jer se dolazi zbog antifašizma a ne komunizma n... prikaži sve
i

prije 41 minutu
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Pomirili se partizani i predsjednica

Grabar Kitarović U EU se
osjeća zamor proširenjem

Nikolić Nije na meni da
sam pozivam u Zagreb

se

Budva Sastanak na vrhu
Procesa Brdo-Brijuni

Predsjednica na summitu
Brdo-Brijuni u Budvi

Izvor N1
VIDEO DANA

Autor teksta

Predsjednica će održati govor

N1info

je antifašizam vrijednost ugrađena u temelje hrvatske države

a

predstavnicima SABA-e poručila je kako

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović bit će u šumi Brezovica

pored Siska 22. lipnja na obilježavanju Dana antifašističke borbe i tom će
Podijeli
vijest

se

prigodom obratiti okupljenima. Kazao je to predsjednik Saveza

antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin koji se u ponedjeljak

Dubrovnik će doći 860.000
860.000
gostiju ss kruzera
U

sastao s predsjednicom Republike i koja mu je potvrdila svoj dolazak

0

piše Novi list.
0

NAJČITANIJE

priopćenju koje je poslao Luka Đurić glasnogovornik predsjednice

U

navodi se da su predstavnici SABA-e izrazili svoje nezadovoljstvo
0

micanjem biste Josipa Broza Tita iz Ureda predsjednice istaknuvši kako

0

su Tito i antifašizam nedjeljivi.

Predsjednica Republike je navodi
0

E-mail

micanje biste u muzej izrazila je

zadovoljstvo otvorenim i

konstruktivnim razgovorom i
naglasila kako je antifašizam

Branitelji su davili sina
ratnog vojnog invalida

se

u priopćenju ponovila svoje razloge
za

VIJESTI

PROČITAJTE JOŠ

Stavili Tita uz predsjednicu
i zapjevali joj Bella Ciao

civilizacijska vrijednost koja je u temeljima hrvatske države.

SCI-TECH

iPhone će vam reći tko vas
zove sa skrivenog broja

BIZNIS

Pomama za poslom iz snova
Početna plaća čak 1.900 eura

Pritom je neprihvatljivo izjednačavati antifašizam i komunizam navodi
izjava Grabar-Kitarović u priopćenju i dodaje da se vodstvo udruge s
time složilo. Naglasila je i potrebu jednakog komemoriranja svih žrtava i
nužnost dijaloga i kada se na povijesne procese ne gleda jednako.
se

VIJESTI

Ako Crkva i ne prizna
Međugorje blagajne će se
puniti
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puniti

LIFESTYLE

Vruće vam je a nemate

klimu Napravite je sami za
50 kuna

FOTO DANA

Izvor N1

za Novi list kako je razgovor bio otvoren i u njemu smo
izmijenili stavove i razmijenili mišljenja Raspravljalo se i o odnosu
prema Drugom svjetskom ratu i Titu.

Habulin je kazao

Upozorili smo na nastojanja desnice da gurne Hrvatsku na gubitničku
stranu na stranu NDH. Upozorili smo i da

se

Jako grmljavinsko nevrijeme
nevrijeme
u Splitu
Splitu

minoriziraju vrijednosti

Narodnooslobodilačke borbe i minimizira uloga Narodnooslobodilačke
vojske u konačnoj pobjedi nad fašizmom a to je nedjeljivo od lika i djela
Josipa Broza Tita kazao je Habulin.

Predsjednica Republike složila

se s

predstavnicima SABA-e o

vrijednostima antifašizma ali nismo postigli zajednički stav o Titu
zaključio je Habulin.
Podsjetimo zbog micanja Titove biste iz Ureda predsjednice i njenog
preseljenja u Muzej Hrvatskog zagorja Savez antifašističkih boraca i

antifašista otkazao je predsjednici Republike već prihvaćeno
pokroviteljstvo nad središnjom proslavom 70. obljetnice pobjede nad
fašizmom i završetka Drugog svjetskog rata. Nakon toga je SABA pozvala

Grabar-Kitarović na središnju proslavu koja je 9. svibnja održana u

Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog ali Grabar-Kitarović na
središnju proslavu nije došla.

Pogledajte video prilog iz Pazina gdje je 8. svibnja obilježeno 70.

obljetnica pobjede nad fašizmom.

Izvor N1

TAGOVI KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ ANTIFAŠIZAM JOSIP BROZ TITO

KOMENTARA 0
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Pomirili se partizani i predsjednica
Grabar-Kitarović u Brezovici 22. lipnja
Autor

Pogledaj sve iz Hrvatska

Pogledaj sve vijesti

Tihomir Ponoš

Objavljeno 10. lipnja 2015.
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Predsjednica će održati govor a predstavnicima SABA-e
poručila je kako je antifašizam vrijednost ugrađena u
temelje hrvatske države
Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović bit će

ZAGREB

Tweet
ČITATE

u

šumi Brezovica pored Siska 22. lipnja na obilježavanju Dana

antifašističke borbe tom će se prigodom obratiti okupljenima. Kazao
i

KOMENTIRATE

SVIĐA VAM SE

Pročitaj sve vijesti
VEZANO
ČLANCI

nam je to predsjednik Saveza antifašističkih boraca antifašista

Nikolić zadovoljan susretima
Grabar-Kitarović Njezine
greške su ispravljene

i

Franjo Habulin koji se u ponedjeljak sastao s predsjednicom

Republike koja mu je potvrdila svoj dolazak. Habulin očekuje da će
sljedećih dana svoj dolazak u Brezovicu potvrditi predsjednik Sabora

s

i

Grabar-Kitarović Hrvatska
podržava proširenje EU i

i

Josip Leko predsjednik Vlade Zoran Milanović.

NATO-a

i

Grabar-Kitarović s Hrvatima

U priopćenju koje je

Predsjednica i SABA
buran odnos

kratak ali

u Boki kotorskoj

odaslao Luka Đurić

glasnogovornik

U

park-šumi Brezovica kod Siska svake se godine održava središnja proslava Dana antifašističke borbe

D. KOVAČEVIĆ SABA-e izrazili
predsjednice navodi se da Foto
su predstavnici
svoje nezadovoljstvo micanjem biste Josipa Broza Tita iz
Ureda predsjednice istaknuvši kako su Tito antifašizam

Grabar-Kitarović SABA imaju kratak ali
i

buran odnos. Zbog micanja Titove biste iz

i

Ureda predsjednice njenog preseljenja u
i

Muzej Hrvatskog zagorja Savez antifašističkih

boraca antifašista otkazao je predsjednici
i

Informator

nedjeljivi. Predsjednica Republike je navodi se u
priopćenju ponovila svoje razloge za micanje biste u

muzej izrazila je zadovoljstvo otvorenim konstruktivnim
razgovorom naglasila kako je antifašizam civilizacijska
vrijednost koja je u temeljima hrvatske države.
i

Republike već prihvaćeno pokroviteljstvo nad

Pokaži sve
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i

središnjom proslavom 70. obljetnice pobjede

Što

nad fašizmom završetka Drugog svjetskog
i

rata. Nakon toga je SABA pozvala

Gdje

Pritom je neprihvatljivo izjednačavati antifašizam
komunizam navodi se izjava Grabar-Kitarović u priopćenju

GrabarKitarović

i

na središnju proslavu koja je 9.

svibnja održana u Koncertnoj dvorani

Vatroslava Lisinskog ali Grabar-Kitarović na

dodaje da se vodstvo udruge s time složilo. Naglasila je
potrebu jednakog komemoriranja svih žrtava nužnost

središnju proslavu nije došla nego je dan

dijaloga kada se na povijesne procese ne gleda jednako.

i

i

i

Promo

i

ranije bila na proslavi te obljetnice u Pazinu.

Habulin nam je kazao kako je

razgovor bio otvoren u
i

njemu smo izmijenili stavove razmijenili mišljenja
i

Raspravljalo se o odnosu prema Drugom svjetskom ratu Titu.
Upozorili smo na nastojanja desnice da gurne Hrvatsku na gubitničku stranu na stranu NDH. Upozorili
i

smo

i

i

da se minoriziraju vrijednosti Narodnooslobodilačke borbe minimizira uloga Narodnooslobodilačke
i

vojske u konačnoj pobjedi nad fašizmom a to je nedjeljivo od lika djela Josipa Broza Tita kazao nam je
i

Habulin. Predsjednica Republike složila se s predstavnicima SABA-e o vrijednostima antifašizma ali
nismo postigli zajednički stav o Titu zaključio je Habulin.

Podijeli

Facebook

Twitter

RSS

Pošalji

Preporuči

Ispiši

Zeodent riješite se zubnog kamenca i
problema s desnima
PROIZVOD S GARANCIJOM
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