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impresum



21. travnja —  30. rujna 
gornji grad
subotom i nedjeljom  
17.00 – 20.00 h

Mislite li da ste vremeplovom otputovali u neko 
prošlo vrijeme? Varate se!

Gornjogradskim ulicama, tu pored Vas, doista pro-
laze glavni junaci nekih odavno ispisanih priča: 
likovi iz legendi, ali i stvarne osobe - svi oni mali 
i veliki ljudi koji su obilježili zagrebačku prošlost.

gornji gradu prošlosti



21. travnja – 29. rujna  
trg bana josipa jelačića
— manduševac
subotom | 10.00 – 13.00 h

manda i ban

Prema legendi, upravo ondje gdje je danas središnji 
zagrebački trg, žedan je ban na izvoru vode ugledao 
prekrasnu djevojku s vrčem i zavapio: Mando, dušo, 
zagrabi! Izvor je dobio ime Manduševac, a grad - 
Zagreb.

gornji gradu prošlosti



28. srpnja – 25. kolovoza
park zrinjevac
glazbeni paviljon
subotom 
11.00 – 13.00 h

promenadni
koncertiZrinjevac

Na Zrinjevcu, u Glazbenom paviljonu iz 1891. godi-
ne, dočekat će Vas zvuci valcera i koračnica, glazbe-
nih napjeva iz opereta, ritam jazza ili evergreena...

dodatne atrakcije:
kostimirani likovi, šnel fotograf, dječje radionice 
i igraonice, antikvarijat, suveniri, fijaker

Detaljan program dostupan je na www.infozagreb.hr*



ansambl strauss
22. travnja – 30. rujna
park maksimir – vidikovac
nedjeljom
10.30 – 12.30 h

Godine 1794., kada je park Maksimir svečano 
otvoren za građanstvo, bio je jedan od najvažni-
jih parkovnih ostvarenja tadašnje Austro-Ugarske 
Monarhije i prvi javni park u jugoistočnoj Europi. 
Danas je zbog iznimne vrijednosti zaštićen kao 
kulturno dobro i spomenik parkovne arhitekture. 
Na Vidikovcu u parku Maksimir možete uživati u 
zvucima valcera, polki, šansona i najljepšim ope-
retnim arijama.

promenadni
koncertiMaksimir



puhački orkestar zet-a
svibanj: 12., 19., 26.
lipanj: 23., 30. 
srpanj: 7., 14.
kolovoz: 25. 
rujan: 1., 8.
park maksimir – aleja
subotom 
11.00 – 12.00 h

Legendarni Puhački orkestar Zagrebačkog elek-
tričnog tramvaja izvodi valcere, koračnice, šlagere 
i budnice.

promenadni
koncertiMaksimir



plesne veceriZrinjevac
3. – 12. kolovoza
park zrinjevac
glazbeni paviljon
20.00 – 23.00 h 

Od 50-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća omiljena 
zabava Zagrepčana bili su plesnjaci. Prateći u stopu 
svjetske trendove i plešući u ritmu najpopularnijih 
pop, rock, jazz i swing hitova, odrastale su gene-
racije mladih. Danas, Plesne večeri na Zrinjevcu 
oživljavaju duh nekadašnjih zagrebačkih plesnjaka.

Detaljan program dostupan je na www.infozagreb.hr*



21. travnja – 30. rujna
kaptol, trg bana josipa 
jelačića, tkalčićeva ulica, 
tržnica dolac
subotom i nedjeljom
10.00 – 12.00 h

folklorna
scena

Zagrebačka okolica poznata je po mnogobrojnim 
folklornim društvima od kojih neka bilježe svoje 
postojanje i više od stoljeća. Odjeveni u prekrasne 
i jedinstvene narodne nošnje, na ulice Zagreba 
donose svoje folklorne običaje, pjesmu i ples. 



20. travnja – 29. rujna
tržnica dolac
petkom i subotom
08.00 – 13.00 h

kumice s
dolca 

Kad je tržnica Dolac svečano otvorena 1930. godine, 
bila je jedna od najvećih i najljepših tržnica u Eu-
ropi, dok je danas najveća i najpoznatija tržnica u 
Zagrebu. Na samom vrhu stuba koje s lijeve strane 
vode na Dolac ponosno stoji kip žene - kumice s 
pletenom košarom na glavi. Trajni je to spomenik 
na tisuće i tisuće žena koje su iz okolice Zagreba 
svakodnevno dolazile u grad s košarama punim 
proizvoda iz svojih vrtova te vrlo često kilometrima 
pješačile s teškim teretom na glavi. 

Kako uspomena na kumice, te vrijedne čuvarice 
dobrog duha starog Zagreba, ne bi ostala očuvana 
samo u obliku kipa, na Dolcu ćete od travnja do 
kraja rujna susresti žene u prigorskoj nošnji koje 
oživljavaju sjećanje na tisuće žena koje su kroz sto-
ljeća hranile Zagrepčane.



21. travnja – 30. rujna 
gornji grad: trg katarine 
zrinske, strossmayerovo 
šetalište, markov trg
subotom i nedjeljom
10.00 – 12.00 h

gornjogradske 
glazbene vedute

Iz ulice u ulicu, od veže do veže... Stoljećima i de-
setljećima prije, gornjogradskim ulicama čule su 
se starogradske i ljubavne pjesme uličnih svirača. 
Taj lijepi običaj zadržao se do danas.



19. srpnja – 15. rujna 
tkalčićeva ulica ispred 
kućnih brojeva: 14, 48, 61, 72
četvrtkom i petkom: 19.00 – 23.00 h
subotom: 11.00 – 13.00 h

tkalcijanaUlica glazbe i zabave

Kroz jednu od najljepših zagrebačkih ulica, da-
nas popularno zvanu Tkalča, nekoć je tekao potok 
Medveščak. Krajem 19. stoljeća potok je pretvo-
ren u ulicu, koja je održavala svoju živost u malim 
obrtničkim radnjama, krčmama i javnim kućama. 
Danas, u ugodnom okruženju starih fasada, kafića 
i restorana, ta ulica opuštene atmosfere, tijekom 
ljeta postaje mjesto glazbe i zabave uz zvuke šlagera, 
šansona, starogradskih pjesama, jazza i klasike.



2. travnja – 18. listopada
svake subote i nedjelje, 
utvrđenim državnim 
praznicima i svečanim 
prigodama

smjena straze

U vrijeme Tridesetogodišnjeg rata u 17. stoljeću hr-
vatska laka konjica, na glasu po iznimnom junaštvu, 
pristupila je francuskoj vojsci. Vojničke vještine ali 
i originalni izgled hrvatskih vojnika potvrđeni su 
utemeljenjem hrvatske pukovnije „Royal Cravates” 
u sklopu francuske kraljevske vojske 1664. godine. 
Osobiti pečat odorama davao je crveni rubac – kra-
vata koju su djevojke vezale mladićima oko vrata 
prije odlaska u rat. Kravata, danas nezaobilazni 
modni dodatak svakog muškarca, potječe od tih 
hrabrih hrvatskih vojnika.

 Pocasna satnija Kravat pukovnije



Program
subota i dr žav ni blagdani

11.35 Polazak pješačkog postroja – Tuškanac – 
Dežmanova – Ilica – Trg bana Jelačića – Bakačeva 
– Kaptol
11.55 Spajanje postroja i zajednička molitva – Kaptol
12.10 Svečana ceremonija – Kaptol, 
kod Gospinog kipa
12.15 - 12.20 Postavljanje stražara 
kod Gospinog kipa
12.30 Trg bana Josipa Jelačića

Obnovljenu Smjenu straže, utemeljenu na povije-
snim činjenicama, možete pogledati u ceremoniji 
na predviđenim pozicijama, atraktivnim turistič-
kim lokacijama - od Markova trga preko Trga bana 
Jelačića do Gospina kipa na Kaptolu.

Program izvodi 13 do 20 pješaka i 4 do 21 konjanika.



12.30 – 12.50 Ophodnja stroja – Splavnica – 
Tkalčićeva – Trg bana Jelačića
12.50 – 12.55 Ceremonija preuzimanja stražara 
kod spomenika banu Jelačiću
13.00 – 13.05 Preuzimanje stražara 
kod Gospinog kipa
13.15 – 13.45 Primopredaja stijega i pozdrav, 
razdvajanje konjičkog i pješačkog stroja

Konjanici odlaze trasom: Bakačeva – Trg bana 
Jelačića – Ilica – Dežmanova – Tuškanac

nedjelja

11.40 Polazak pješačkog postroja – Kaptol
11.45 Polazak konjičkog postroja – Dubravkin put
11.50 Spajanje postroja i zajednička molitva – 
Kamenita vrata
12.00 Svečana ceremonija – Trg sv. Marka
12.10 – 12.25 Razdvajanje pješačkog i konjičkog 
postroja 
Pješački postroj: Ćirilometodska – Tomićeva
Konjički postroj: Trg sv.Marka – Brezovačkog – 
Mesnička – Ilica – Tomićeva
12.30 Spajanje postroja 
12.40 Razdvajanje postroja: Kaptol – Dolac – 
Opatovina – stube biskupa Duha – Tkalčićeva
12.55 Spajanje postroja: Tkalčićeva – Splavnica – 
Trg bana Jelačića
13.15 – 13.20 Kaptol, završna ceremonija i pozdrav 
stijegu kod Gospinog kipa


