
Projekt „Kajkavci u Lisinskom“,  na 
inicijativu i poziv Radija Kaj, drugu 
godinu za redom, okupiti će i pred-
staviti značaj, zanimljivosti i ponu-
du pet sjeverozapadnih županija, 
Koprivničko-križevačku, Krapin-
sko-zagorsku, Međimursku, Varaž-
dinsku i Zagrebačku, te domaćina 
Grad Zagreb. Bit će to u nedjelju 11. 
ožujka 2018. godine, u vremenu od 
14 do 21 sat, u KD Vatroslava Lisin-
skog. I ovom prilikom prvi čovjek 
hrvatske metropole, gradonačelnik 
Zagreba Milan Bandić, ističe vrlo 
pozitivnom suradnju Zagreba s 
okruženjem u regiji. - Možemo biti 
jači samo ako dobro surađujemo, 
jer Zagreb je jak koliko je jaka i re-
gija, a regija koliko i grad Zagreb. U 
toj sinergiji našeg gospodarstva te 
zajedničkih projekata i djelovanja 
bit će bolji život kako Zagrepčana 
tako i svih građana kajkavskih žu-
panija“, naglasio je gradonačelnik 
Milan Bandić. Grad Zagreb unazad 
nekoliko godina postao je prepo-
znatljiva cjelogodišnja europska 
city break destinacija. Potvrđuju to 
i podaci dolazaka turista i noćenja 
u glavnome gradu, rekao je grado-

načelnik Bandić istaknuvši kako je 
u siječnju ove 2018. godine Zagreb 
imao gotovo 30 % više dolazaka te 
40% noćenja. „To nas u Zagrebu čini 
vrlo zadovoljnim, a upravo ovakvi 
događaji, kao što je manifestacija 
„Kajkavci u Lisinskom“, te brojni 
drugi kvalitetno osmišljeni sadržaji 
podižu Zagreb na turističkoj karti“ 
, ističe Bandić. Takvi turistički po-
maci reflektiraju se i na turističku 
djelatnost i rezultate cijele kajkavske 
regije, mišljenja je zagrebački grado-
načelnik koji je ujedno pozvao sve 
Zagrepčane kao i brojne goste da 
dođu na ovu manifestaciju.
Naime, Kajkavci će,  kroz razna kul-
turno-zabavna, promotivna i eduka-
tivna događanja, u svim prostorima 
Lisinskog (predvorju, na katu, u Ma-
loj i Velikoj dvorani…) Zagrepčani-
ma i svim posjetiteljima i medijima, 
predstaviti njihove posebnosti.  Uz 
izlagače sa domaćim proizvodima 
(OPG-i, seoska domaćinstva, vina-
ri, medari, drvene igračke…), orga-
nizirat će se  i brojni drugi sadržaji, 
sve do velikog koncerta popularnih 
izvođača s područja pet kajkavskih 
županija i grada Zagreba.
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