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10.6.2015 Novi list Stranica/Termin: 6 Hrvatska

Naslov: Grabar-Kitarović u Brezovici 22. lipnja

Sadržaj: PRIMIRJE ZA DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Autor: TIHOMIR PONOŠ

Rubrika, Emisija: Novosti Žanr: izvješće Naklada: 21.188,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

10.6.2015 Zadarski list Stranica/Termin: 5 Hrvatska

Naslov: Grabar-Kitarović u Brezovici 22. lipnja

Sadržaj: m SrONOSAH SUSKIT PRIMIRJE ZA DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE  Predsjednica će 
održati govor, a predstavnicima SABAe poručila je kako je antifašizam vrijednost ugrađena u 
temelje hrvatske države

Autor: Tihomir PONOŠ

Rubrika, Emisija: Novosti Žanr: izvješće Naklada: 3.500,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

9.6.2015 Zagorski list Stranica/Termin: 8 Hrvatska

Naslov: 'SVE VIŠE POSJETITELJA GOVORI  DA SMO NA DOBROM PUTU'

Sadržaj: tz grada krapine Najposjećeniji je Muzej krapinskih neandertalaca, Tjedan kajkavski  kulture 
privuče do 12 tisuća posjetitelja, a raste i broj gostiju 11a ostalim događanjima

Autor: Sabina Pušec KRAPINA

Rubrika, Emisija: Aktualno Žanr: izvješće Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

9.6.2015 Zagorski list Stranica/Termin: 31 Hrvatska

Naslov: Rotary donacije

Sadržaj: KRAPINA- Rotary club Krapina nastavlja sa svojim humanitarnim aktivnostima. U drugom 
dijelu Rotary godine (od i. srpnja 2014. do 30. lipnja ove godine) koji je protekao pod 
predsjedanjem Jurice Bizjaka, realizirano je nekoliko humanitarnih donacija- novčana pomoć 

Autor: zl

Rubrika, Emisija: Panorama Žanr: izvješće Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

9.6.2015 Zagorski list Stranica/Termin: 48 Hrvatska

Naslov: Fićo- kultni auto među oldtimerima

Sadržaj: Karavana oldtimera Fića preplavila Muzej "Staro selo" Kumrovec

Autor: Ivo Šućur

Rubrika, Emisija: ZADNJA STRANICA Žanr: izvješće Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

9.6.2015 www.varazdinske-vijesti.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Tradicionalni Viteški turnir u Gornjoj Stubici

Sadržaj: U Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici 13.

Autor: Maja Brlek

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: VITEŠKI TURNIR U STUBICI, MUZEJ SELJAČKIH BUNA
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10.6.2015 Stranica/Termi 6

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Novosti Žanr:

Površina/Trajanje: 497,66 Naklada: 21.188,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

GrabarKitarović u
Brezovici 22. lipnja

PLODONOSAN SUSRET PRIMIRJE ZA DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Predsjednica će održati govor, a predstavnicima SABAe poručila je
kako je antifašizam vrijednost ugrađena u temelje hrvatske države
ZAGREB Predsjednica Republike

Kolinda GrabarKitarović
bit će u šumi Brezovica

pored Siska 22. lipnja na obilježavanju

Dana antifašističke
borbe i tom će se prigodom

obratiti okupljenima.
Kazao nam je to predsjednik
Saveza antifašističkih boraca
i antifašista Franjo Habulin
koji se u ponedjeljak sastao s

predsjednicom Republike i
koja mu je potvrdila svoj dolazak.

Habulin očekuje da će
sljedećih dana svoj dolazak u
Brezovicu potvrditi i predsjednik

Sabora Josip Leko i
predsjednik Vlade Zoran Milanović.

U priopćenju koje je odaslao

Luka Đurić, glasnogovornik
predsjednice, navodi se

da su predstavnici SABAe
izrazili svoje nezadovoljstvo
micanjem biste Josipa Broza
Tita iz Ureda predsjednice,
istaknuvši kako su Tito i antifašizam

nedjeljivi. Predsjednica
Republike je, navodi se

u priopćenju, ponovila svoje
razloge za micanje biste u

muzej, izrazila je zadovoljstvo
otvorenim i konstruktivnim
razgovorom i naglasila

kako je antifašizam civilizacijska

vrijednost koja je u temeljima

hrvatske države.- Pritom je neprihvatljivo
izjednačavati antifašizam i
komunizam, navodi se izjava
GrabarKitarović 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.

Habulin nam je kazao 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.- Upozorili smo na nastojanja

desnice da gurne Hrvatsku
na gubitničku stranu, na

stranu NDH. Upozorili smo i
da se minoriziraju vrijednosti
Narodnooslobodilačke borbe
i minimizira uloga Narodnooslobodilačke

vojske u ko

Predsjednica i SABA -
kratak, ali buran odnos

GrabarKitarović i SABA imaju kratak, ali buran odnos. 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 GrabarKitarović na središnju proslavu koja je
9. svibnja održana u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog,
ali GrabarKitarović na središnju proslavu nije došla, nego je
dan ranije bila na proslavi te obljetnice u Pazinu.

U parkšumi Brezovica kod
održava središnja proslava I

načnoj pobjedi nad fašizmom,

a to je nedjeljivo od lika
i djela Josipa Broza Tita, kazao
nam je Habulin. Predsjednica
Republike složila se s pred

ska svake se godine
ina antifašističke borbe

stavnicima SABAe o vrijednostima

antifašizma, ali »nismo

postigli zajednički stav o
Titu«, zaključio je Habulin.

Tihomir PONOŠ
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Grabar-Kitarović u Brezovici 22. lipnja

TIHOMIR PONOŠ

izvješće

Novi list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=fe5cb33a-00ce-4889-80c3-e6f7641f0f0a872859461


10.6.2015 Stranica/Termi 5

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Novosti Žanr:

Površina/Trajanje: 605,24 Naklada: 3.500,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

m SrONOSAH SUSKIT PRIMIRJE ZA DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

GrabarKitarović u
Brezovici 22. lipnja
Predsjednica će održati govor, a predstavnicima SABAe poručila je
kako je antifašizam vrijednost ugrađena u temelje hrvatske države

Predsjednica Republike

Kolinda GrabarKitarović
bit će u šumi Brezovica

pored Siska 22. lipnja na obilježavanju

Dana antifašističke
borbe i tom će se prigodom

obratiti okupljenima.
Kazao nam je to predsjednik
Saveza antifašističkih boraca
i antifašista Franjo Habulin
koji se u ponedjeljak sastao s

predsjednicom Republike i
koja mu je potvrdila svoj dolazak.

Habulin očekuje da će
sljedećih dana svoj dolazak u
Brezovicu potvrditi i predsjednik

Sabora Josip Leko i
predsjednik Vlade Zoran Milanović.

U priopćenju koje je odaslao

Luka Đurić, glasnogovornik
predsjednice, navodi se

da su predstavnici SABAe
izrazili svoje nezadovoljstvo
micanjem biste Josipa Broza
Tita iz Ureda predsjednice,
istaknuvši kako su Titoi antifašizam

nedjeljivi. Predsjednica
Republike je, navodi se

u priopćenju, ponovila svoje
razloge za micanje biste u

muzej, izrazila je zadovoljstvo
otvorenim i konstruktivnim
razgovorom i naglasila

kako je antifašizam civilizacijska

vrijednost koja je u temeljima

hrvatske države.- Pritom je neprihvatljivo
izjednačavati antifašizam i
komunizam, navodi se izjava
GrabarKitarović 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.

Habulin nam je kazao 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.- Upozorili smo na nastojanja

desnice da gurne Hrvatsku
na gubitničku stranu, na

stranu NDH. Upozorili smo i
da se minoriziraju vrijednosti
Narodnooslobodilačke borbe
i minimizira uloga Narodnooslobodilačke

vojske u ko¬

Predsjednica i SABA -
kratak, ali buran odnos

GrabarKitarović i SABA imaju kratak, ali buran odnos. 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 GrabarKitarović na središnju proslavu koja je
9. svibnja održana u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog,
ali GrabarKitarović na središnju proslavu nije došla, nego je
dan ranije bila na proslavi te obljetnice u Pazinu.

U parkšumi Brezovica kod Siska svake se godine
održava središnja proslava Dana antifašističke borbe

načnoj pobjedi nad fašizmom,

a to je nedjeljivo od lika
i djela Josipa Broza Tita, kazao
nam je Habulin. Predsjednica
Republike složila se s pred¬

stavnicima SABAe o vrijednostima

antifašizma, ali »nismo

postigli zajednički stav o
Titu«, zaključio je Habulin.

Tihomir PONOŠ
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Grabar-Kitarović u Brezovici 22. lipnja

Tihomir PONOŠ

izvješće

Zadarski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=4986a344-b2ef-43f6-8ccd-ad05f1dc88ca1695427974


9.6.2015 Stranica/Termi 8

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Aktualno Žanr:

Površina/Trajanje: 818,24 Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

tz grada krapine Najposjećeniji je Muzej krapinskih neandertalaca, Tjedan kajkavski

'SVE VIŠE POSJE
DA SMO NA DOB

'Krapinska vremena' odno

- Broj posjetitelja ovih manifestacija

govori nam da smo
na pravom putu. Što se

općenito

tiče posjetitelja Krapine,

uglavnom je neka referentna

točka posjećenost
Muzeja krapinskih neandertalaca,

pošto prodaju karte

pa na temelju toga možemo

dobiti egzaktnu brojku.
Broj posjetitelja muzeja je
oko 80 tisuća godišnje. Međutim,

kroz neka događanja
kojih smo mi u organizaciji,
najveći broj posjetitelja je na
Tjednu kajkavske kulture, 10
do 12 tisuća posjetitelja, kroz
Festival, ali i ugostiteljske
objekte, galerije, izložbe, događaje

na otvorenom. Što se
tiče ostalih događanja, drago
nam je vidjeti da je svake

godine

na njima u prosjeku 10
do 15 posto više posjetitelja,
što nam pokazuje da idemo
u dobrom smjeru i daje motivaciju

da iduće godine napravimo

još bolji program - ističe

direktorica.

Kuda za odmor
TZ ima odličnu suradnju s

U partnerstvu s Gradom Krapina u pripremi je projekt Centra baštine

Sabina Pušec
KRAPINA

Turistička

zajednica
Grada Krapine

u svom programu
rada ima niz tradicionalnih

manifestacija koje

organizira tijekom godine,
a najskorija je Noć krapinskog

pračovjeka, koja se će
se održati od 19. do 21. lipnja
te obuhvaća radionice za djecu,

glazbene radionice, izložbe

i koncerte.

Uskoro Noć krapinskog
pračovjeka- Noć krapinskog pračovjeka
proizašla je iz činjenice da je
Krapina najpoznatije nalazište

pračovjeka. Svake godine
održava se na ljetni solsticij,
a cilj je popularizacija krapinskog

pračovjeka kroz razne

programe i udruge. Doći
će nam i gosti iz Slovenije,

s kojima planiramo produžiti
suradnju i kroz neke zajedničke

projekte - istaknula
je direktorica TZ Grada

Krapine Nedjeljka Vodolšak.
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'SVE VIŠE POSJETITELJA GOVORI  DA SMO NA DOBROM PUTU'

Sabina Pušec KRAPINA

izvješće

Zagorski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=50b6882e-5062-4c79-b07f-90b3b7dde708359579924


9.6.2015 Zagorski list Stranica/Termi 8

Hrvatska

5

kulture privuče do 12 tisuća posjetitelja, a raste i broj gostiju 11a ostalim događanjima

TITELJA GOVORI
ROM PUTU'

:no turističko - informativnog centra koji će na moderan način pričati povijesnu krapinsku priču

Gradom Krapina, pa tako u
partnerskom odnosu rade na
raznim projektima, primjerice

na Centru baštine 'Krapinska
vremena' - Htjeli bismo

urediti svojevrstan centar za
posjetitelje i turiste, izložbeni

prostor, organizirati edukativne

radionice o krapinskoj
kamenini po kojoj je

grad bio poznat, gastro kutak
s ponudom purgerskih krapinskih

delicija, audio - vizualno

hologramsku dvoranu

gdje bi se ispričala povijesna
priča Grada Krapine. Projekt
je prijavljen u bazu projekata
Ministarstva kulture, bazu

projekata Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova

Europske unije - ispričala

je direktorica Vodolšak,
dodavši da se, kako Grad sufinancira

otvaranje smještajnih

kapaciteta koji nedostaju
Krapini, uskoro može očekivati

i otvaranje prve kuće za
odmor u Škarićevom.

Krajem prošle godine kod nalazišta

pračovjeka i Muzeja krapinskih
neandertalaca postavljena je 6 m

visoka skulptura pračovjeka, djelo
akademskog kipara Denisa Kraškovića,

koja je tada izazvala i prigovore
stručnjaka. Zanimalo nas je, nakon

proteka nekoliko mjeseci, kakve su

reakcije posjetitelja. - Reakcije su

odlične, turisti, i grupe i pojedinci,
redovito se fotografiraju kod

kipa. Skulptura ima promidžbenu i

marketinšku, a ne znanstvenu funkciju i

atraktivna je posebno mlađoj populaciji
koja u najvećem broju dolazi u Muzej.
Ima i funkciju signalizacije, jer je svima
odmah jasno da su stigli na pravo
mjesto, do Muzeja - zadovoljna je
Nedjeljka Vodolšak

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=50b6882e-5062-4c79-b07f-90b3b7dde708359579924


9.6.2015 Stranica/Termi 31

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama Žanr:

Površina/Trajanje: 224,82 Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

Rotary donacije

KRAPINA - Rotary club Krapina

nastavlja sa svojim humanitarnim

aktivnostima.
U drugom dijelu Rotary godine

(od i. srpnja 2014. do 30.

lipnja ove godine) koji je protekao

pod predsjedanjem Jurice

Bizjaka, realizirano je
nekoliko humanitarnih donacija

- novčana pomoć za

registraciju kombi vozila i
uključivanje u projekt uređenja

senzorne sobe rehabilitacijskog

centra Udruge
osoba s invaliditetom KZŽ u
Zlataru, donacija dvogodiš

nje antivirusne zaštite za 20
i računala Osnovne škole pri
i Specijalnoj bolnici za medi;

cinsku rehabilitaciju Kra:
pinske Toplice, pomoć uče:
niku Marinu Hopeku, OŠ
Belec za opremanje radionij
ce za razvoj talentiranosti za
keramičarstvo, a 3lipnja re;
alizirana je i donacija živeži
nih namirnica i higijenskih

i potrepština za Socijalnu sai
moposlugu Gradskog druš;
tva Crvenog križa Krapina,

i Sveukupna vrijednost ovih
i donacija iznosi nešto manje

od 18 tisuća kuna. O svemu
tome bilo je riječi i na izvještajno

- izbornoj skupštini
koja je održana proteklog
tjedna. Tada je, uz ostalo, za

novog predsjednika, za rotarijansku

godinu 2015. /2016.
izabran Ivan Pavlović iz Zlatara.

Svečana primopredaja
lanca - simbolični čin kojim

jedan predsjednik predaje

vođenje kluba drugome
te prijam novih članova,

održat će se 13. ovog mjeseca
u Muzeju krapinskih neandertalaca.

(zl)

6

Rotary donacije

zl

izvješće

Zagorski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=5d704e4b-f38c-4c1b-b99e-715f7381f420739428352


9.6.2015 Stranica/Termi 48

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: ZADNJA STRANICA Žanr:

Površina/Trajanje: 478,53 Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Karavana oldtimera Fića preplavila Muzej "Staro selo" Kumrovec

Fićo - kultni auto
među oldtimerima
Ivo Šućur
KUMROVEC

Srednja

i starija generacija
ex YU nostalgičara

pamte dobrog malog

Fiću, kragujevačke
Zastave - Fiate 750 i 850, koji
su u njihovo vrijeme između
1953i 1988. godinebili najbrojnija

vozila u tadašnjoj zajedničkog

državi. Danas ga ljubitelji
oldtimera obožavaju kao

kultni auto, simbol vremena
ukojem je skromnim voznim
dominiralo ovo malo, ali čudesno

vozilo. Na ovogodišnju
Noć muzeja, Fičo klub Velenje
u suradnji s ostalima srodnim
klubovima priredio je "Deveti

Ožirjev memorijal" Karavana

Fića sa stotinu njihovih
poklonika, u okviru svog 26.

Pita Opel Fiću:

Kaj buš, kad narasteš?
- Se razme, bum
Mercedes! - odlučno
kaže

druženja vlasnika starih Fića,
u organizacijiMateja Pavlinca,

posjetila je i muzej "Staro selo"

u Kumrovcu Bilo je impozantno

vidjeti posloženo čak
76 dobro očuvanih i brižljivo
njegovanih fenomena, koje su
nekoć u svom voznom parku
imah i milicajci. Fiatov kombi

je služio kao dostavno vozilo.

I na kraju, jedna šala: Pita
Opel Fiću; Kaj buš, kad narasteš?Se

razme, bum Mercedes!
- odlučno kaže.

Bilo je impozantnovidjeti posloženo čak76 dobro očuvanih i

brižljivo njegovanih fenomena, koje su nekoć u svom voznom
parku imali i milicajci
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Fićo- kultni auto među oldtimerima

Ivo Šućur

izvješće

Zagorski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=e2e8bac9-52fa-4127-b7d0-345cff28be731501775286


9.6.2015 Stranica/Termi

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: VITEŠKI TURNIR U STUBICI, MUZEJ SELJAČKIH BUNA
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Tradicionalni Viteški turnir u Gornjoj Stubici
UTORAK 9. LIPNJA 2015. 19 28

Ove subote 13. lipnja zavirite u tajanstveni svijet srednjeg vijeka

Autor
Maja Brlek

Broj komentara
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U Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici 13. lipnja održat će se tradicionalni Viteški turnir Prilika
je to za povratak na barem jedan dan u srednjovjekovnu prošlost. Naime kao u stara vremena
vitezovi će pokazati koliko su spretni s oružjem u dvobojima za djevu Jelenu a koju će utjeloviti
Sementa Rajhard
Posjetitelji će biti u prilici obići srednjovjekovni sajam i opskrbiti se zanimljivim proizvodima a cijeli

dan mogu se razgledati vojni logori različitih viteških udruga. Osim što će se moći uživati u njihovim
živopisnim odorama pokazati će svoje umijeće u baratanju srednjovjekovnim oružjem a svi
zainteresirani moći će se i sami okušati u gađanju lukom i strijelom te baratanju mačevima. A za one
koji pak ne vole oružje zagarantirano je uživanje u srednjovjekovnoj glazbi i plesu.

Najmlađi će moći uživati u srednjovjekovnim igrama školama mačevanja i predstavama. Svake
godine posebnu pozornost privlače različiti atraktivni programi s vatrom. Dobru prihvaćenost Turnir
duguje upravo raznovrsnom programu namijenjenom svim dobnim skupinama. Gornjostubički Viteški
turnir prvi je započeo tradiciju u Hrvatskoj koju je vidjelo kroz 14 sezona nešto više od 40.000
posjetitelja. Ovdje će na svoje doći kako mladi tako i obitelji s djecom ali i oni malo stariji koji bi se
rado prisjetili nekih prošlih vremena.

Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Program počinje od 13 sati a glavni dio programa od 16 sati kroz
borbu za Jelenino srce i u 17 sati slobodne srednjovjekovne borbe atraktivne slobodne borbe sa
srednjovjekovnim oružjem gdje je dozvoljeno sve osim uboda mačem. To je ujedno i najzanimljiviji
oblik mačevanja i vjerna simulacija viteške borbe pod punim oklopima a koja nije unaprijed
koreografirana.

Iskoristite priliku iskoračite na jedan dan iz užurbanosti 21. stoljeća u tajanstveni svijet srednjega
vijeka. Provedite dan daleko od svakodnevice napunite baterije i ponesite lijepe uspomene iz
stubičkog kraja.
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