
24. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CIOFF®/IOV
FRÝDEK-MÍSTEK 2018

(12. – 18. 6. 2018)

VYHODNOCENÍ

 Zpočátku chladné a deštivé, nakonec příjemné počasí, soubory ze všech světových 
stran, pestrý program, přehlídka tradic a lidového umění, stovky až tisíce spokojených 
diváků všech věkových kategorií, rušné náměstí s nabídkou regionálních výrobků 
a produktů – tak by se stručně dal charakterizovat letošní 24. ročník mezinárodního 
folklorního festivalu CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2018, který se uskutečnil v termínu 
od 12. – 28. června. 
 I přes některá drobná úskalí, se kterými se každá akce takového rozměru potýká, 
se festival vydařil, a ve městě Frýdku-Místku tak představilo své pěvecké, hudební 
a taneční dovednosti 5 velmi kvalitních souborů ze zahraničí:

„La Compania de Danza Folklorica de la Ciudad de Mexico“, MEXIKO (25)
„Sekolah Bogor Raya“, West Java INDONÉSIE (21)

„Barvinočok“, Kyjev, „Maximum“, Bila Cerkva, UKRAJINA (37)
„Kablovi“, Jagodina, SRBSKO (24)

„Ratelinis“, Kaunas, LITVA (33)

Foto Slavnostní zahájení festivalu v ZUŠ Frýdek-Místek



dále i soubory a skupiny domácí:

„Jiskřička“ z Plzně (35)
„Fogáš“ z Ostravy (27)

„Jackové“ z Jablunkova (30)
„Ostravička“ z Frýdku-Místku (50)

„Malá Ostravica“ a „Ostravica“ z Frýdku-Místku (70)
„CM Trnka“ z Frýdku-Místku (10)
„CM Slavík“ z Frýdku-Místku (12)

„RukyNaDudy“ z Frenštátu pod Radhoštěm (5)
Dechový orchestr „Rozmarýnka“ z Bílovce (15)

„Šuba Duba Band“ z Frýdku-Místku (25)

 Festival, nad kterým převzal osobní záštitu hejtman Moravskoslezského kraje 
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a primátor Statutárního města Frýdku-Místku Mgr. Michal 
Pobucký, Dis., se zúčastnilo celkem 419 účinkujících a jejich doprovodu. 

Konal se tradičně pod taktovkou hlavních pořadatelů: 
  Statutárního města Frýdek-Místek a DFS Ostravička

a za pomoci frýdeckomísteckých spolupořadatelů: SLPT Ostravica, Kultury FM, 
7. základní školy, Základní umělecké školy Frýdek-Místek, Turistického informačního 
centra a Regionu Beskydy.

 24. ročník festivalu výrazně podpořilo Statutární město Frýdek-Místek, jehož 
zastupitelstvo ke konci roku 2017 rozhodlo, že navýší příspěvek tak, aby organizátoři 
mohli při nepříznivém počasí uspořádat festival ve sportovní hale Polárce. Další 
významnou finanční podporu poskytl Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury ČR. 
Menšími částkami přispěla i celá řada dalších sponzorů, kteří jsou uvedeni v příloze.



 Do půlky května jsme jednali ještě s indickým souborem Kalamandir, který byl 
pozván na festival k nám do FM a do Plzně. Nicméně soubor si nezvládl zažádat o víza 
v dostatečném předstihu a svou účast tak zrušil. 
 Naštěstí jsme ve Frýdku-Místku s touto eventualitou kalkulovali a stále jsme 
měli zaručenou pestrost programu pěti dalšími zahraničními soubory, z toho dvěma 
zaoceánskými.

 Na plakátech a ve festivalové brožuře je uveden název souboru z Indonésie 
v podobě „Sanggar Andika Sekolah Bogor Raya“, po příjezdu souboru do Frýdku-Místku 
jsme od zástupců souboru zjistili, že „Sanggar Andika“ je část souboru, která nepřijela. 
Účinkující, kteří se na turné po Evropě vydali, byli tedy členy skupiny Sekolah Bogor 
Raya.

 Podobná záležitost se týká i souboru z Ukrajiny, kdy při přípravách festivalu 
probíhalo jednání se souborem Barvinočok. Část souboru ovšem na jaře ohlásila, že se 
z důvodů školních povinností nebudou moci zúčastnit. Vedení Barvinočoku pak 
přizvalo ke spolupráci taneční studio Maximum z Bile Cerkve. Tuto změnu stihla 
ukrajinská strana oznámit organizátorům včas, před vydáním tiskových materiálů. 

 Co do kvality vystoupení byl ukrajinský soubor pro organizátory lehkým 
zklamáním. Počáteční podzimní jednání se souborem Barvinočok slibovala špičkovou 
kvalitu. Důvodem zhoršení byla nezkušenost tanečního studia, pro které bylo 
vystoupením na našem festivalu první zkušeností v celé jejich existenci. Této příležitosti 
si však velmi vážili.

Foto Soubor Maximum z Ukrajiny



Pondělí 11. 6.

 Již v pondělí v podvečer, den před začátkem festivalu, přicestovaly do Frýdku-
Místku dva zahraniční soubory. Soubor z Indonésie, který přiletěl na letiště Václava 
Havla asi o dvě hodiny později proti původnímu plánu, a organizátoři museli rychle 
přeobjednat zajištěnou dopravu (vlak a dodávku na zavazadla) a soubor z Mexika, který 
se před frýdeckomísteckým festivalem účastnil Světlovského bálu v Bojkovicích. Spolu 
s mexickým souborem přijely z Bojkovic do Frýdku-Místku i dvě studentky, které tak 
prováděly mexický soubor i po dobu konání MFF FM. Pondělní večeři pro nás zajistila 
poprvé restaurace Carbon, která vyšla vstříc požadavkům organizátorů.  

Úterý 12. 6.

 V úterý ráno, již v 6.30, zvonil telefon prezidentky festivalu s oznámením 
ukrajinského vedoucího, že soubor dorazil k ubytovně Domovu dětí a mládeže při 
SPŠ. Díky ochotě pracovníků ubytovny se soubor mohl takto brzy ráno ubytovat 
a z organizačních důvodů musel ukrajinský autobus odjet zpět na Ukrajinu. Tento fakt 
byl mimo předpokládaný plán. V úterý odpoledne již podle plánu dorazily zbývající dva 
zahraniční soubory Kablovi ze Srbska a nakonec Ratelinis z Litvy. Kromě ukrajinského 
souboru byly zahraniční skupiny tradičně ubytovány v hotelovém domu Paskov.

Středa 13. 6.

Ve středu ráno i přes nepříznivé výhledy počasí se všechny zahraniční soubory 
vydaly na tradiční výlet do Valašského muzea v přírodě do Rožnova pod Radhoštěm. 
Ukrajinský soubor se rozdělil na tři skupiny a každá se přidala do autobusu k jinému 
souboru. Ve skanzenu bylo nakonec počasí přívětivé a naši hosté si mohli prohlédnout 
jak Mlýnskou dolinu, tak Dřevěné městečko.

 Ve středu odpoledne proběhlo oficiální zahájení v historickém sále ZUŠ 
Frýdek--Místek za přítomnosti primátora Michala Pobuckého, náměstka primátora 
Pavla Machaly, ředitele ZUŠ F-M Ladislava Muroně a některých zástupců spolu-
pracujících obcí a sponzorů festivalu. 



Součástí zahájení bylo hudební představení velmi úspěšného akordeonového tria ZUŠ 
Frýdek-Místek.

 Středeční večer vždy patří seznamování a společné zábavě všech zahraničních 
souborů na nádvoří 7. ZŠ. Letošní večírek začal zdráhavě v suchu a teple uzavřeného 
průchodu na nádvoří, kde se účastníci schovali před lehkým deštěm. Tady, pod vedením 
členů SLPT Ostravica, začali všichni zpívat a učit se „Okolo Frýdku“. Poté, co ustal 
déšť, kolem 20. hodiny, se večírek přesunul na nádvoří, kde se tanečníci a hudebníci 
při výuce tanců a tanečních hrách dobře bavili až do 22. hodiny.

Čtvrtek 14. 6.

 V KD Vratimov se odehrály dva vyprodané výchovné koncerty, účinkujícími 
byli srbští Kablovi a Sekolah Bogor Raya z Indonésie. Oba soubory se u dětí setkaly 
s velikým ohlasem, indonéský soubor nadšené děti vyzval i ke zpěvu. 

 V kině Petra Bezruče se z kapacitních důvodů odehrál pouze jeden výchovný 
koncert za účasti mexického, ukrajinského a litevského souboru. Ukrajinský soubor 
se ve zbytku volného dopoledne prošel v krojích po centru Místku, kde místy zazpíval 
a upozornil tak na nadcházející program pro veřejnost.

 Čtvrteční večer tradičně patří komornímu koncertu muzik. Z důvodu 
celkové rekonstrukce frýdeckého zámku jsme koncert uspořádali poprvé v zahradě 
Národního domu. Počet návštěvníků byl velmi podobný jako na zámku. 
 Jednou z nevýhod tohoto místa konání byl hluk z blízké dopravně vytížené 
silnice – hlavního tahu na Polsko, který městem prochází a v jehož blízkosti se Národní 
dům nachází. Druhou nevýhodou bylo, že Národní dům se nachází v Místku, a tímto se 
festival neodehrál v žádné části Frýdku. 

Na koncertě kromě zahraničních muzik účinkovala také CM Slavík ZUŠ Frýdek-Místek, 
CM Ostravica, CM Ostravička a CM Fogáš z Ostravy.

 Foto z Koncertu muzik v zahradě Národního domu



Pátek 15. 6.

 Páteční den patří okolním obcím. Dopoledne se konal výchovný koncert 
pro základní školy z Frýdlantu nad Ostravicí a jeho okolí v KD Frýdlant nad Ostravicí. 
Na tomto koncertu vystoupily soubory z Indonesie, Ukrajiny a Litvy. 
 Ukrajinští pak dále zůstali ve Frýdlantě až do večeře s tím, že vystoupili ještě 
jednou v rámci oslav města Frýdlant, litevští jeli do sousední Bašky, kde po koncertě 
ve škole strávili s bašťanskými příjemné odpoledne prohlídkou výrobny medového 
dezertu. Indonéský soubor byl srdečně přivítán a pohoštěn v Řepištích, kde se rovněž 
konaly obecní slavnosti, a místní tak shlédli pětačtyřicetiminutové vystoupení. Mexičtí 
hosté strávili celý den na Mezinárodním folklorním festivalu Poodří Františka Lýska 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Srbský soubor dopoledne vystoupil v Domově seniorů 
v Místku, odpoledne se vydal do města Paskov, kde se po prohlídce místního zámku 
rovněž představil obyvatelům v KD Paskov.

 V 17.30 byl festival slavnostně zahájen na hlavním pódiu na náměstí Svobody 
v Místku, slova se ujala Tereza Pobucká a diváky na festivalu přivítal primátor Michal 
Pobucký a prezidentka festivalu Zuzana Mojžíšková. 

 Následoval program s názvem Ostravička zahajuje 24. ročník MFF, kdy se 
na pódiu předvedly i ty nejmenší tříleté děti. 

 V navazujícím pořadu Děti od nás i z ciziny měla vystoupit Jiskřička a Barvinočok 
s Maximem. Jiskřička bohužel nabrala na cestě z Plzně mnohahodinové zpoždění 
způsobené pokažením a výměnou autobusu. Program bylo nutné upravit. Místo 
Jiskřičky vystoupil litevský soubor. O večerní program se postaraly zahraniční soubory 
ze Srbska a Indonésie, které se na hlavním pódiu představily dvakrát, pokaždé v délce 
25 minut. 

Foto DFS Ostravička - zahájení programu 15. 6. 



 Zvláštní pozornost si zasluhuje asi 12 letý indonéský zpěvák, který svým 
vystoupením strhl především fanynky školního věku. Nejednou se z davu ozvala slova 
„je jako Michael Jackson“. Indonésané si diváky získali svým vřelým vystoupením 
a zapojováním obecenstva. Večer uváděl moderátor Tomáš Gross z Rožnova pod 
Radhoštěm. 

 Program skončil proti plánu o několik minut dříve, litevský soubor neměl 
připravené vystoupení ve stejné délce, jako Jiskřička. Večerní zábavu pak rozpoutala 
Ostravica. Na náměstí se zdržely desítky návštěvníků, kteří si vychutnávali teplé počasí, 
dobré pivo a od cca 23 hod. také veselici při cimbálu.

Sobota 16. 6.

 V 9 hodin vyrazil od kina Petra Bezruče po dvou letech opět krojovaný průvod, 
který vedl dechový orchestr Rozmarýnka. Na náměstí od devíti hodin hrály cimbálové 
muziky Trnka a Slavík a celý dopolední program uváděl příjemným tónem nový 
moderátor Lukáš Červenka, herec z Ostravy. Průvod vítaly na náměstí Svobody stovky 
diváků. Každý soubor pak ještě během dopoledního programu s názvem Vítejte u nás 
předvedl cca 10 minutové vystoupení na pódiu, bohužel kromě souborů Ratelinis 
z Litvy a Jackové z Jablunkova, kteří hned po průvodu opustili náměstí. 

 Sobotní poledne patřilo dechovému orchestru Rozmarýnka a odpoledne 
dětskému pořadu Děti tančí a zpívají, v němž se v rámci vystoupení každého dětského 
souboru předvedli také nejlepší dětští zpěváčci našeho regionu. 

Foto Sekolah Bogor Raya



 V podvečer vystoupila Ostravica s vystoupením nazvaným Jednemu dal, druhemu 
vzal. Moderování sobotního podvečera se chopilo nové duo Libuše Kvašná a Lukáš 
Červenka. Následoval ostravský Fogáš prezentující slovenský folklor s vystoupením 
nazvaným Idzeme na východ. 

 Večer vystoupily zahraniční skupiny ve dvou blocích vždy po 20 minutách. 
V pořadu nazvaném Ze světa II diváci mohli zhlédnout Litvu, Srbsko a Mexiko na pódiu 
dvakrát. Za zmínku stojí ojedinělé vystoupení mexického souboru, které předvedlo 
„kovbojské číslo“, jež se u odborné i laické veřejnosti setkalo s velikým obdivem. Téměř 
každý si zkoušel trik s „točící“ zakopnutou nohou… 

Foto La compania Mexicana de danza folklorica

Foto SLPT Ostravica



 Sobota pak dlouho do noci patřila cca dvěma stům nadšenců, kteří spolu 
s muzikou Ostravice hráli a zpívali až do brzkých ranních hodin.

 Sobotní program byl v průběhu dne obohacen o doprovodné akce, od rána se 
hrál volejbalový turnaj v tělocvičně na 7. ZŠ. 

 Od 14 hodin byla na náměstí k dispozici výtvarná dílna pro děti. Tuto dílnu 
si připravily a vedly pedagožky ze ZUŠ FM. V odpoledních hodinách vedle výtvarné 
dílny rozprostřeli své umělecké výrobky rovněž zástupci ukrajinského souboru, a děti 
si tak mohly vyrobit z látky smotanou panenku či si zakoupit ručně dělaný suvenýr 
z Ukrajiny. 

 V 15. a 17.00 hodin proběhly na malém náměstí u křížového podchodu taneční 
dílny. První se srbským souborem, druhá s mexickým. Taneční dílny vedl soubor 
SLPT Ostravica. A též již tradičně probíhalo v průběhu večera několikrát slosování 
o ceny lístků, které obdržel každý, kdo přispěl dobrovolným vstupným ve výši alespoň 
50 korun.

 V sobotu ve 13. hodin se sešli vedoucí všech zúčastněných souborů k obědu 
v restauraci U Švejka a dostali tak možnost si v klidu popovídat, vyměnit kontakty 
a zkušenosti.

Foto Výtvarné dílny pro děti 



Neděle 17. 6.

Nedělní dopoledne patřilo poprvé dětem. V zahradě Národního domu předvedla 
kapela RukyNaDudy unikátní folklorní pohádku O tom, jak Bača falešně trúbil. 
Přišlo asi 40 dětí. Autorem a hlavním interpretem pohádky je Marian Friedl, který 
jakožto odchovanec Ostravičky, u folkloru a hudby v životě zůstal. V letošním roce byl 
dokonce jeho projekt s názvem Beránci a vlci oceněn Andělem v kategorii World Music. 
Děti i jejich rodiče si interaktivní vystoupení s ukázkou starých hudebních nástrojů 
náramně užily. V programu bylo původně uvedeno i vystoupení menšího ukrajinského 
pěveckého sboru, který ač přislíbil účast, do FM vůbec nepřijel. 

 V 15 hodin byl zahájen galakoncert, kterému od 14 hodin předcházel koncert 
Šuba Duba bandu před kinem Petra Bezruče. Galakoncert velmi mile uváděl Tomáš 
Gross. Soubory předvedly to nejlepší ze svého repertoáru a na závěr se všichni společně 
sešli na pódiu za zpěvu písně Okolo Frýdku. 

Nedělní den a stejně tak celý festival jsme společně zakončili v sále Národního domu, 
kde se soubory rozloučily s hlavními organizátory a z rukou prezidentky festivalu 
dostali dárkové koše s několika upomínkami na Lašsko, Frýdek-Místek, včetně DVD 
s vybranými fotkami a CD s nahrávkou koncertu muzik a pamětní listy MFF FM. 

Pondělí 18. 6.

 V pondělí ráno soubory z Indonésie a Mexika odjely na festival do Strážnice. 
Ostatní soubory se vydaly do svých domovů.

 Letošní ročník byl opět obohacen o výstavu fotografií s názvem „Krása 
nesmírná“ v Národním domě, kde byly k vidění fotografie z předešlých ročníků již 
od 1. června.

Foto kapela RukyNaDudy 



 Finanční zajištění festivalu je jedna z nejpracnějších částí příprav festivalu. 
Letošní ročník byl ze tří čtvrtin podpořen Statutárním městem Frýdek-Místek. Další 
výrazné částky přispěl Moravskoslezský  kraj a Ministerstvo kultury ČR. Festival by se 
také neobešel bez finančního přispění lokálních organizací a firem. Další firmy podporují 
festival sponzorskými dary např., bezúplatným zapůjčením materiálu, či zásobováním 
minerálek apod. Přesný seznam partnerů a sponzorů naleznete na poslední straně této 
zprávy.

 Výrazná část rozpočtu putuje na zajištění ubytování, stravy a dopravy v rámci 
festivalu i po České republice pro exotické soubory, které na festival přilétají letadlem. 
V letošním roce byly 4 zahraniční soubory ubytovány v Hotelovém domě Paskov, jeden 
soubor v Domově mládeže při SPŠ. Jeden český soubor bydlel o víkendu v tělocvičně 
7. ZŠ a další český soubor nocoval ve vile Ostravičky v Místku. Dopravu z letiště jsme 
zajistili pro soubor z Indonésie, jejich zavazadla byla přepravena dodávkou, účastníci 
pak cestovali z Prahy do Ostravy vlakem a z Ostravy do Frýdku-Místku autobusem. 
Soubor z Mexika k nám přijel z druhého festivalu, byl tedy také bez vlastního autobusu. 
Ostatním souborům jsme pak přispěli na dopravu v rámci festivalu po ČR. Tento 
příspěvek, stejně jako jednorázové symbolické kapesné vyplácené na účastníka 
zahraničního souboru, jsou podmínkou, aby festival splňoval status CIOFF®, který 
festivalu zaručuje světovou kvalitu a propagaci.

 Většinu stravy zajistil personál kuchyně při 7. ZŠ, kam se do jídelny účastníci 
3x denně chodili při festivalu od úterka do pondělního rána stravovat. Nedělní 
večeře je účastníkům poskytnuta v restauraci Švejk v prostorách Národního domu, 
kde se koná slavnostní ukončení. Páteční obědy a večeře jsou zahraničním souborům 
poskytnuty v hostitelských obcích, kam se soubory v pátek ubírají. Pracovníci jídelny 
7. ZŠ si tak mohou v pátek večer oddechnout před perným víkendem, kdy k zahraničním 
účastníkům přibývají strávníci z různých koutů České republiky.

 Umělecký program připravila již po čtyřiadvacáté Marie Nováková, zakladatelka 
a dlouholetá umělecká vedoucí DFS Ostravička spolu s Boženou Vlčkovou, členkou 
výboru Ostravičky. Božena Vlčková také tradičně pracovala od pátku až do sobotního 
večera jako inspice při hlavním pódiu. Marie Nováková spolu Boženou Vlčkovou jsou 
rovněž autorkami Galakoncertu, který byl ve spolupráci s Rudolfem Vlčkem doplněn 
o tematické fotografie promítané na pozadí.

 Moderátorů se i letos na pódiích vystřídala celá řada. Libuše Kvašná, která se 
vloni poprvé objevila v této roli při MFF FM, letos opět úspěšně moderovala výchovné 
koncerty ve čtvrtek v KPB, v pátek ve Frýdlantě a v sobotu v podvečer spolu s hercem 
Lukášem Červenkou. Lukáš Červenka moderoval také sobotní dopoledne. Martin 
Tuhovčák moderoval čtvrteční výchovný koncert v KD Vratimov a sobotní večer 
v tandemu s Terezou Pobuckou, která též zahájila v pátek v podvečer celý festival 
na náměstí Svobody. Tomáš Gross, se na MFF FM objevil již počtvrté při moderování 
pátečního večera a nedělního galakoncertu, kde po dlouhých letech vystřídal 
Radku Kulichovou. Zdeněk Tofel, redaktor Českého rozhlasu Ostrava, je autorem 
programu čtvrtečního koncertu muzik, který rovněž profesionálně moderoval. 



Petr Přendík spolu s Radkou Kulichovou moderovali odpolední program dětských 
souborů a zpěváčků.

 Zvukové a světelné zajištění středečního večírku, výchovného koncertu v KPB, 
koncertu muzik, všech vystoupení na hlavním pódiu na náměstí Svobody v Místku 
poskytl Igor Šivic a Roman Šašinka. 

 Veškeré technické zajištění ve smyslu stavby pódií, stánků, stanů, rozmisťování 
laviček, zásobování nápoji, stravou apod. při festivalu, zajišťoval tým složený z mnoha 
dobrovolníků z řad rodičů, mládeže, bývalých členů a přátel Ostravičky, a to pod 
vedením Vladimíra Baroše a jeho ženy Věrky.

 Organizační chod festivalového štábu, který opět sídlil v družině při 7. ZŠ, řídila 
Pavla Valchařová. Anna Klečková se ujala role tlumočnice z českého do anglického 
jazyka při oficiálních a slavnostních akcích MFF FM a rovněž proškolila začínající 
průvodkyně, kterých letos bylo celkem šest. Tým průvodců byl letos složen 
převážně z nových studentek středních a vysokých škol. Všechna děvčata prokázala 
organizační schopnosti a nadšení pro festival. Věříme, že se jich většina příští rok opět 
do organizačního týmu vrátí.

 Další organizační záležitosti řeší organizační vedoucí souboru Ostravička 
Radka Polachová a Jan Opěla, který především domlouvá výchovné koncerty, 
programy v okolních obcích, výstavu v Národním domě atp.

 Hlavním účetním pak je po celých 24 let festivalu Ing. Jaromír Pardík, jehož 
hlavní úkol vždy začíná po skončení festivalu, kdy všichni ostatní již odpočívají.

 K propagaci festivalu byly vytištěny plakáty k výlepu po městě a k vyvěšení 
u spolupracujících organizací. Separátní plakát byl vytištěn k propagaci nedělní 
pohádky, ten byl rozvěšen v mateřských školách. K dalším tiskovinám patří letáky 
s programem a logy partnerů a sponzorů, festivalové brožury, VIP pozvánky.

 Hlavní motiv plakátu navrhla výtvarnice Petra Řehová, grafické a tiskové 
práce opět poskytla firma GepArts s.r.o. Další propagace byla v letošním ročníku 
zajištěna i na samostatných facebookových stránkách https://www.facebook.com/
folklornifestivalfm/ a webových stránkách festivalu www.folklornifestivalfm.cz. 
Facebooková stránka čítá již 1 000 členů, což je výrazně více než u jiných srovnatelných 
festivalů v České republice. Kultura FM zařazuje MFF FM každoročně do kulturního 
měsíčníku města. Informace o festivalu se objevily také v lokálním měsíčníku Patriot 
FM a ve Zpravodaji města Frýdku-Místku. Festival je rovněž propagován na portálu 
Statutárního města FM, VisitFM a dalších. 
Regionální televize Polar uvedla pozvánku a dále reportáž z festivalu: https://polar.cz/
zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000013332/do-frydkumistku-dorazil-
mezinarodni-folklorni-festival. 
V Českém rozhlase Ostrava v Tipech týdne proběhl v úterý 12. 6. rozhovor s prezidentkou 
festivalu o právě začínajícím 24. ročníku.
Další propagace viz: https://www.informuji.cz/, https://fm.denik.cz/galerie/
mezinarodni-folklorni-festival-frydek. Reportáž z náměstí uvedl portál Ostravan.cz.



 Dárky a propagační předměty poskytlo Statutární město Frýdek-Místek, 
Turistické informační centrum a region Beskydy, dále pak pivovar Koníček a vinařství 
Petratur.

 Fotodokumentaci a videozáznam z festivalu pořídila Monika Pasterňáková 
se svou firmou PMP FOTO VIDEO. Zvukový záznam Koncertu muzik nakopíroval 
ředitel ZUŠ FM Ladislav Muroň.

 Okolní obce Baška, Řepiště, Frýdlant nad Ostravicí, Stará Ves nad Ondřejnicí 
a letos poprvé i Paskov „odlehčily“ náklady na festival jednodenní péčí o soubory. 

Závěr

 Dvacátý čtvrtý ročník je za námi a je důkazem, že folklor má mezi lidmi stále oblibu, 
je také důkazem toho, že i v moderním světě se spoustou technických vymožeností, 
elektronizace, byrokratické zátěže je stále možné pořádat festival rodinného typu, kdy 
všichni organizátoři jsou jedna velká spřátelená skupina. Nejstarší člen přípravného 
štábu oslavil 75. narozeniny, nejmladší účinkující Ostravičky jsou dva roky. 
Na přípravách a průběhu festivalu se tak podílejí až tři generace, stále tak dochází 
k předávání tradic a zkušeností z generace na generaci. Náš festival je folklor sám 
o sobě.

 Velmi potěšujícím faktem je i letitá spolupráce s okolními festivaly a folklorními 
osobnostmi v regionu i za jeho hranicemi. Léta spolupracujeme s festivaly v Plzni, 
Bojkovicích a Strážnici. Spolupráce se týká zejména hromadných pozvánek pro 
exotické skupiny, které vždy upřednostňují pobyt v Evropě delší než jeden týden. 
Se spřátelenými festivaly rovněž sdílíme zkušenosti a některé postupy. Letos poprvé 
jsme převzali mexickou skupinu z předchozího festivalu i s průvodkyněmi, které tak 
mohly porovnat malý festival s naším CIOFF® festivalem většího rozměru.

15. září 2018

 Zuzana Mojžíšková
 Prezidentka festivalu
tel.: 737 353 717
zuzmoj@email.cz
www.folklornifestivalfm.cz



24. MFF FM v číslech:

Zahraničních účastníků 140 z 5 zemí a 3 kontinentů světa
Českých účastníků 279
Celkem účastníků 419
Dobrovolné vstupné čtvrtek – koncert muzik 4599,-
Dobrovolné vstupné pátek - náměstí 9629,-
Dobrovolné vstupné sobota - náměstí 17534,-
Dobrovolné vstupné neděle - pohádka 613,-
Plánované koncerty 41
Uskutečněné koncerty 37
Doprovodné programy 4
O iciální a slavnostní akce 4

Reakce účastníků 

„Jsme velmi potěšeni a překvapení atmosférou vašeho festivalu. Všichni jsou přátelští 
a vřelí. Moc se nám u vás líbí. Děkujeme za zprostředkování zajímavého doprovodného 
programu. Budeme na váš festival dlouho vzpomínat.“ Tanečnice litevského souboru 
Ratelinis.

„Moc se nám u vás líbí. Pro naše děti je to první evropská zkušenost a jsou z Frýdku-
Místku nadšeny. Obzvlášť se nám líbí vaše publikum, odezva od diváků je skvělá a vřelá.“ 
Niken Singgih, Indonésie.

„Rád bych jménem obou ukrajinských skupin poděkoval za dobrou organizaci, přátelskou 
atmosféru a vřelé přijetí ve vašem městě. Obzvláště si ceníme, jak je při festivalu umožněn 
vzájemný kontakt a navazování přátelství mezi členy různých souborů. To spojuje svět 
dohromady". Aleksander Dragunoff, Ukrajina

Plán pro 25. MFF FM

Zajistit finanční pokrytí ve výši min. 1 600 000 Kč! 

•   jednáním se SM FM o výši podpory min. 1 100 000 Kč v termínu do konce 
listopadu 2018

•  využitím všech možností prostřednictvím vypsaných grantů

•   vyhledáváním nových sponzorů a ještě do konce roku 2018 oslovením sponzorů 
předchozích ročníků

Do konce září 2018 svolat schůzku pořadatelů a spolupořadatelů a sjednotit scénář 
a režii 25. ročníku MFF FM.



Poděkování partnerům 24. MFF CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MINISTERSTVO KULTURY ČR

Biocel Paskov a.s. LENZING
GEP ARTS s.r.o.
DISTEP a.s. FM 

Exekutorský úřad FM, Mgr. Jaroslav Kocinec
HUTNÍ PROJEKT a.s. FM

Hotelový dům Paskov - Megaspas a.s.
Technické služby a.s. FM

FRÝDECKÁ SKLÁDKA a.s. FM 
JES reklama spol. s r.o.

GM Projekt a Inženýring
SPORTPLEX s.r.o. 

Pivovar Koníček Vojkovice
Lesy ČR

VINAŘSTVÍ PETRATUR, Blatnice p. Sv. Antonínkem
TRANSL v.o.s FM

Hala Polárka
OČNÍ OPTIKA PATRIA, FM 

AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. FM 
HUDEBNÍ NÁSTROJE SKOTNICA, FM

CARBON
DĚCKAŘI

Tiskárna KLEINWÄCHTER
SVOPEX s.r.o FM

Zahradnictví BAJTEK, Lysůvky
Tiskárna Grafiko

Rekreační centrum SEPETNÁ, Ostravice
ELEKTROSERVIS s.r.o. Paskov

MATTONI - Karlovarské minerální vody, a.s., Praha

a mediálním partnerům

KULTURA FM 
TIC Frýdek-Místek



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI 24. MFF CIOFF®/ IOV FRÝDEK-MÍSTEK 2018

GM Proje nýringGM



PATRIOT 3Z MĚSTA |

Přehlídka hudby a tance 
z různých koutů světa
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Více informací a program festivalu 
na www.folklornifestivalfm.cz

slovo primátora
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Zpravodaj
Frýdku Místku

Zdarma do všech schránek





PATRIOT 3Z MĚSTA |

Organizátoři 24. ročníku folklorního festivalu  
měli opět při výběru souborů šťastnou ruku
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(Foto | Monika Pasternáková)
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