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25. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CIOFF®/IOV

FRÝDEK-MÍSTEK 2019

 (11. – 17. 6. 2019)

VYHODNOCENÍ

 Letní až tropické počasí, výjimečné zahájení v podání profesionálního VUS Ondráš 

v hale Polárce, pestrá směsice vystoupení zahraničních, moravských i domácích souborů, ukázky 

z děl zapsaných na seznamu nehmotného kulturního dědictví při UNSECO, skvělá atmosféra 

na náměstí Svobody v Místku, spokojení diváci, organizátoři i účinkující – takto by se v bodech 

dal shrnout vydařený jubilejní 25. ročník mezinárodního folklorního festivalu CIOFF®/IOV 

Frýdek-Místek, který se uskutečnil 11. až 17. června 2019 v našem městě a jeho okolí. Své pěvecké, 

hudební a taneční dovednosti nám přijelo předvést celkem 7 skupin ze zahraničí:

„Tierras Mexicanas“, MEXIKO (25)

„Ransagar Performing Arts“, Ahmedabad, INDIE (12)

„Doina Timisului“, Timisoara, RUMUNSKO (30)

„Danse-Voyage“, Costruma, RUSKO (35)

„Lieska“, Žilina, SLOVENSKO (35)

„Kysučan“, Vysoká nad Kaysucou, SLOVENSKO (30)

„Tri Gambáčike“ Turčianské Kľačany, Slovensko (2)
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Dále i soubory a skupiny z České republiky a Frýdku-Místku:

„Ondráš“ z Brna (55)

„FS Cifra Lenky kraváčkové a CM Ohnica“ z Uherského Hradiště (30)

„Lipovjan“ z Lipova (30)

„Omladinka“ z Uherského Hradiště (40)

„Valašský Vojvoda“ z Kozlovic (30)

„Úsměv“ z Opavy (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)

„CM Jagár“ z Havířova (8)

Dechový orchestr „Rozmarýnka“ z Bílovce (15)

„Šuba Duba“ z Frýdku-Místku (25)

 Festivalu, nad kterým převzal osobní záštitu primátor Statutárního města Frýdku-Místku 

Mgr. Michal Pobucký, Dis., se zúčastnilo celkem 546 účinkujících a jejich doprovodu. Konal se 

tradičně pod taktovkou hlavních pořadatelů:

Statutárního města Frýdku-Místku

DFS Ostravičky

a za pomoci frýdeckomísteckých spolupořadatelů: 

SLPT Ostravica, Národního domu Frýdek-Místek p.o., 7. základní školy, Základní umělecké školy 

Frýdek-Místek, Muzea Beskyd, Turistického informačního centra a Regionu Beskydy.
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 Hlavním partnerem festivalu je Statutární město Frýdek-Místek. Mezinárodní folklorní 

festival Frýdek-Místek se konal také za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury 

České republiky. Všichni tři uvedení partneři podpořili 25. MFF navýšenou částkou, díky níž 

bylo možno uspořádat úvodní koncert v hale Polárce (v úterý 11. 6.). Festival tak slavnostně 

zahájil jediný profesionální folklorní soubor v ČR, a to Vojenský umělecký soubor Ondráš, jehož 

zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky. MFF F-M má také celou řadu dalších 

partnerů a sponzorů z řad městských firem, lokálních společností a organizací, kteří podporují 

festival finančně nebo věcně.

 Jubilejní ročník byl obohacen vernisáží snímků – průřezem 25 let festivalu a následně 

pak výstavou v prostorách kina Vlast. Vernisáž se konala 3. 6. a zúčastnili se jí především místní 

folkloristé. Kromě každoroční výstavy Prostá krása (1.–30. 6.) v prostorách Národního domu, 

byla zároveň uspořádána výstava s folklorní tématikou na frýdeckém zámku – její organizátor 

Muzeum Beskyd přizval také k podílení se na výstavě právě DFS Ostravičku a SLPT Ostravicu 

(organizátora a spoluorganizátora MFF FM).

Pondělí 10. 6.

 V pondělí v podvečer přijely do Frýdku-Místku již 3 zahraniční soubory. První z nich, 

soubor Danse-Voyage z Ruska, přicestoval již časně ráno a byl ubytován v Domově mládeže při SPŠ 

a OA Frýdek-Místek. Strava jim byla tradičně poskytnuta ve školní jídelně 7. základní školy. 

Odpoledne pak přijely Tierras Mexicanas z Plzně, Ransagar Performing Arts z Bojkovic – oba 

tyto soubory byly ubytovány v Hotelovém domě Paskov a po osvědčené spolupráci z předchozího 
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ročníku pro ně byly pondělní večeře a úterní oběd připraveny v přilehlé restaurci Carbon. Všechny 

soubory byly od samého počátku v rukou svých dopředu domluvených průvodců a průvodkyň.

Úterý 11. 6.

 Od 10.00 hodin začaly práce pro přípravu zahajovacího koncertu v hale Polárka. Stavba, 

pódia, výzdoby a ozvučení pod taktovkou Vladimíra Baroše a Romana Šašinky. V úterý odpoledne 

přijel pouze rumunský soubor Doina Timisului. Členové se ubytovali sami v hotelovém domě 

Paskov, čímž nás trochu zaskočili, protože jsme je očekávali dle instrukcí na štábu. 

 V 19.00 hodin festival slavnostně zahájila prezidentka Zuzana Mojžíšková, svou zdravici 

a přání k „25. narozeninám“ pronesl také primátor města Michal Pobucký. Následovalo 

90minutové představení pásma Ondrášovské putování v podání špičkového profesionálního 

tělesa Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Účinkování právě tohoto souboru organizátoři 

vybrali hned z několika důvodů: za 1. se jedná o jediné profesionální těleso svého druhu v ČR, 

za 2. v minulosti již Ondráš ve FM „oslavoval“, např. 20. MFF FM a za 3. nejeden tanečník, 

tanečnice, hudebník a hudebnice, pocházející z FM a jeho okolí, v tomto souboru působil, či 

stále působí. Členové souboru si tak pochvalovali velmi responzivní publikum. Diváci srdečně 

účinkující ocenili jak v průběhu vystoupení, tak po jeho skončení potleskem a jásotem ve stoje. 

Návštěvníků tohoto koncertu bylo odhadem 1 000 osob. K divákům se přidali také někteří 

členové zahraničních souborů, kteří nám po skončení velmi děkovali, že dostali možnost takovéto 

vystoupení shlédnout. 

Byl to opravdu ten pravý dárek k jubilejnímu ročníku.

Středa 12. 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. Ve skanzenu bylo 

nakonec počasí přívětivé a naši hosté si mohli prohlédnout jak Mlýnskou dolinu, tak Dřevěné 

městečko.
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 V poledne přijeli další zahraniční hosté, a to děti ze Žiliny, soubor Lieska – z organizačních 

důvodů nemohli přijet dřív.

 Ve středu odpoledne proběhlo oficiální zahájení po pětadvacáté v historickém sále 

ZUŠ Frýdek-Místek. Zahraniční výpravy přivítal také primátor Michal Pobucký, náměstek 

primátora Pavel Machala, ředitel ZUŠ F-M Ladislav Muroň. Přítomni byli i někteří zástupci 

spolupracujících obcí a sponzorů festivalu. Součástí zahájení bylo hudební představení v podání 

žáků ZUŠ.

 Středeční večer vždy patří seznamování a společné zábavě všech zahraničních souborů 

na nádvoří 7. ZŠ. Tento rok tomu nebylo jinak. Organizace zábavy se chopili tradičně členové 

souboru Ostravica. Hosté si tak společně zatančili a poprvé se seznámili s naší lidovou písní 

„Okolo Frýdku cestička“. Zábava probíhala do cca 22.00 hodiny.

Čtvrtek 13. 6.

 V KD Vratimov se odehrály dva vyprodané výchovné koncerty, účinkujícími byli 

rumunští Doina Timisului a Rangsagar Performing Arts z Indie. Oba soubory se u dětí tradičně 

setkaly s velikým ohlasem. V kině Petra Bezruče se od 8.30 odehrál jeden výchovný koncert 

za účasti mexického, ruského a slovenského souboru. Letos poprvé pak následovaly další dva 

výchovné koncerty a to přímo na školách – mexický soubor navštívil po předchozí domluvě 

4. ZŠ a ruský soubor ve stejný čas 6. ZŠ. Oba soubory se představily žákům v tělocvičnách 

příslušných škol. Žáci se s tanečníky a hudebníky mohli zdravit, tančit – ohlasy z obou škol 

ze strany žáků i pedagogického sboru a vedení školy byly vynikající a rovnou projevili zájem 

o stejný postup při příštím ročníku. Rovněž organizátoři jsou potěšeni, že takovýmto způsobem 

dojde k dokonalejšímu přiblížení zahraniční kultury dětem.

 V průběhu odpoledne se zájemci byli osvěžit v místním Aquaparku na Olešné, této 

možnosti využily především dětské soubory.

Foto ze společného seznamování



 Čtvrteční večer tradičně patří komornímu koncertu muzik. Po roční pauze se znovu 

vrátil na první nádvoří frýdeckého zámku, které po rekonstrukci poskytlo opět veškeré zázemí. 

Na koncertě kromě zahraničních muzik účinkovala také CM Slavík ZUŠ FM, CM Ostravica, 

CM Ostravička a CM Jagár z Havířova. Před a v počátku koncertu bylo možno navštívit výstavu 

týkající se lidového umění v našem regionu. Celý den se nad naším regionem „proháněly“ bouřky. 

Po dobu koncertu nespadla ani kapka, dokonce jsme měli možnost zahlédnout západ slunce. 

Déšť se spustil až po 22.00 hodině, kdy byl hlavní program ukončen. Lidová veselice u cimbálu 

se tak mohla přesunout do podloubí zámeckého vchodu, kde pokračovala přibližně do půlnoci.

Pátek 14. 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 Ruska, Mexika a Indie. Mexický soubor pak dále zůstal ve Frýdlantě až 

do večeře s tím, že vystoupili ještě jednou v rámci oslav města Frýdlant, ruský soubor odjel 

do Řepišť, indický pak do Paskova. Rumunští hosté strávili celý den na Mezinárodním folklorním 

festivalu Františka Lýska v Poodří. Slovenský soubor Lieska dopoledne vystoupil v Domově seniorů 

v Místku, odpoledne se podruhé vydal do Aquaparku Olešná.

 V dopoledních hodinách dorazili do města členové souboru Omladinka, ubytovali se 

ve vile Ostravičky a věnovali se zkoušce na společné odpolední zahajovací vystoupení.

 V 17.30 byl festival slavnostně zahájen na hlavním pódiu na náměstí Svobody v Místku, 

slova se ujala Tereza Pobucká a diváky na festivalu přivítala prezidentka festivalu Zuzana 

Mojžíšková. Následoval program s názvem Daleko a přece spolu, kdy své umění předvedly 

soubory Ostravička se spřátelenou Omladinkou. 

 V 19.15 následovaly zahraniční soubory v pořadu Ze světa I, vystoupily ruský, indický 

a mexický soubor. Vše se uskutečnilo podle plánu. Od cca 22.00 hodiny plynule navázala lidová 
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veselice u cimbálu, který na náměstí zněl spolu s basou, houslemi a zpěvem až do brzkých ranních 

hodin. Noc byla velmi teplá, veselice se účastnily stovky přihlížejících. 

 V průběhu večera dorazily do města také další soubory a sice, tri Gambáčike (ze zdravotních 

důvodů nakonec pouze duo), Lipovjan a Cifra spolu s verbíři.

Sobota 15. 6.

 Ráno do města přijely ještě soubory Úsměv, Valašský Vojvoda a Kysučan. V 9.00 hodin 

vyrazil od kina Petra Bezruče v plném slunečním svitu tradiční průvod veden dechovým 

orchestrem Rozmarýnka. Na náměstí od devíti hodin hrály cimbálové muziky Trnka a Slavík. 

Průvod vítaly na Náměstí Svobody stovky diváků. Každý soubor pak ještě během dopoledního 

programu Vítejte u nás předvedl cca 10 minutové vystoupení na pódiu.

 Sobotní poledne patřilo dechovému orchestru Rozmarýnka. Ve 14.00 zahájila vystoupením 

Malá Ostravica dětskou část programu pořadem s názvem Pozdrav z domova, následoval 

Pozdrav ze Slezska v podání opavského souboru Úsměv. V 15.00 hodin v pořadu Děti a písnička 

vystoupily děti z Malé Ostravice, Ostravičky, Úsměvu, Liesky a Omladinky. Od 16.00 hodiny 

mohli diváci shlédnout slovenské hosty v pořadu Pozdrav ze Slovenska, kdy vystoupila Lieska, 

následně Tri Gambáčike a Kysučan.

 Od 17.30 patřilo pódium Ostravici a Valašskému Vojvodovi, kteří si připravili kompo-

novaný pořad s názvem Posluchajtě lude malo, co se včilek u nas stalo.

 V 18.30 se divákům dostalo Pozdravu z Jižní Moravy, v tomto pořadu vystoupili Lipovjan, 

Cifra s CM Ohnicou a verbíři, kteří se na MFF FM předvedli v takovémto pojetí poprvé. 
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Připomněli jsme si, že verbuňk je zapsán na seznamu nehmotného kulturního dědictví při Unesco. 

Měli jsme možnost shlédnout verbíře z různých částí Slovácka a moravskoslovenského pomezí. 

Diváci ocenili tuto část programu opravdu vřele.

 Ve 20.00 hodin zahájil rumunský soubor pořad Ze světa II, následoval indický a mexický 

soubor. Každý soubor vystoupil na náměstí 2x 20 minut. Soubory se tak prostřídaly a závěr patřil 

mexickému souboru, který si finále dokonale vychutnal, stejně tak diváci.

 Po 22.00 hodině se opět rozproudila lidová zábava, která v tropické noci trvala do brzkých 

ranních hodin. K místním se přidali také moravští a mexičtí hosté. Hrálo se na více místech 

náměstí.

 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 15.00 a 20.00 hodin proběhly 

na malém náměstí u křížového podchodu taneční dílny. První s mexickým souborem, druhá 
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s indickým. 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 Kč. 

 V sobotu ve 13.00 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.

Neděle 16. 6.

 Nedělní dopoledne bylo pro zahraniční soubory volné, mohli odpočívat či se připravovat 

na odpolední závěrečné vystoupení.

 V 15.00 hodin byl zahájen galakoncert, kterému od 14 hodin předcházel koncert ŠubaDuba 

bandu před kinem Petra Bezruče. Soubory předvedly to nejlepší ze svého repertoáru a na závěr se 

všichni společně sešli na pódiu za zpěvu písničky 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. V koších nechyběly ani dárky našich 

partnerů. Soubory z Moravy a Slovenska odjely večer domů.

Pondělí 17. 6. a úterý 18. 6.

 V pondělí ráno se soubory z Indie a Rumunska rozjely do svých domovů. Soubory 

z Mexika a Ruska zůstaly v našem městě až do úterního rána, kdy pak pokračovaly na další festivaly. 

Tierras Mexicanas pokračoval do Lázní Bělohrad, ruský soubor na folklorní festival Kunovské léto 

do Kunovic. 
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 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 a hlavní partneři festivalu. 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 

či po České republice pro exotické soubory přiletivší letadlem. V letošním roce byly 4 zahraniční 

soubory ubytovány v Hotelovém domě Paskov, jeden soubor v Domově mládeže při SPŠ. Dva 

moravské soubory bydlely o víkendu v tělocvičně 7. ZŠ a další český soubor nocoval ve vile 

Ostravičky v Místku. Soubory z Mexika a Indie byly bez vlastních autobusů, do FM přijeli členové 

těchto souborů z předchozích festivalů: Mexiko z Plzně, Indie z Bojkovic. Mexičané dále po FM 

pokračovali do Lázní Bělehrad a Indové se přes Prahu vraceli domů.

 Ostatním zahraničním souborům jsme pak přispěli na dopravu v rámci festivalu po ČR. 

Tento příspěvek, stejně jako jednorázové symbolické kapesné vyplácené na účastníka zahraničního 

souboru jsou podmínky, aby festival splňoval status CIOFF®, který festivalu zaručuje světovou 

kvalitu a propagaci. Dále organizace festivalu hradí náklady na dopravu souborům, které přijedou 

na víkend.

 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 hostinských 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 pětadvacáté 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 tématické fotografie promítané na pozadí.

 Moderátorů se i letos na pódiích vystřídala celá řada. Poprvé se ve Frýdku-Místku 

představil v roli moderátora uznávaný folklorista z jižní Moravy, Martin Rezek, který odmoderoval 

společný program Ostravičky a Omladinky v páteční podvečer a dále pak sobotní odpoledne 

z jižní Moravy. Libuše Kvašná, již potřetí úspěšně moderovala výchovné koncerty ve čtvrtek 

v KPB, v pátek ve Frýdlantě nad Ostravicí a v sobotu v podvečer spolu s Alešem Petričem. Aleš 

Petrič 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 popáté 

při moderování pátečního večera a nedělního galakoncertu. Radka Kulichová se v letošním roce 

ujala koncertu muzik, sestavila program a diváky celým koncertem provedla v roli moderátorky.



 Zvukové a světelné zajištění úterního zahájení, středečního večírku, výchovného 

koncertu v KPB, koncertu muzik, všech vystoupení na hlavním pódiu na náměstí Svobody 

v Místku poskytl Igor Šivice a Roman Šašinka. Roman Šašinka část festivalu v zastoupení.

 Veškeré technické zajištění celého festivalu po všechny dny: stavby pódií, stánků, stanů, 

rozmisťování laviček, převážení materiálů, nástrojů, zásobování nápoji, stravou apod. proběhlo 

pod taktovkou Vladimíra Baroše a jeho ženy Věrky. Na těchto pracech a jejich přípravách se 

podílí osvědčená parta z řad rodičů a přátel Ostravičky, která čítá desítky dobrovolníků.

 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/průvodkyň byl letos složen zčásti z nových studentek středních 

a vysokých škol, z části z předchozích ročníků. Všechna děvčata a jeden chlapec prokázali 

vynikající organizační schopnosti a nadšení pro festival.

 Organizace výstav, výchovných koncertů – především pak jejich nový formát, 

domlouvání pronájmů prostor, komunikace s obcemi, místními nefolklorními tělesy a další 

organizační náležitosti spadají do kompetence organizační vedoucí souboru Ostravička – Radky 

Polachové a člena výboru Ostravičky, Jana Opěly.

 Hlavním účetním a finančním ředitelem byl po pětadvacáté Ing. Jaromír Pardík, jehož 

hlavní úkol vždy začíná po skončení festivalu, kdy všichni nabírají síly. 

 K propagaci festivalu byly vytištěny plakáty k výlepu po městě a k vyvěšení 

u spolupracujících organizací. K propagaci zahájení 25.MFF byly vytištěny separátní plakáty 

a vyvěšeny o týden dřív. K dalším tiskovinám patří letáky s programem a logy partnerů 

a sponzorů, festivalové brožury, VIP pozvánky. Hlavní motiv plakátu a jeho 6 verzí navrhla 

výtvarnice Petra Řehová, která také namalovala dřevěnou fotokulisu (pár v lašském kroji), jež se 

stala po dobu festivalu ozdobou náměstí a bude zachována na další ročníky, grafické práce opět 

poskytla firma GepArts s.r.o. Další propagace byla v letošním ročníku zajištěna na samostatných 

facebookových https://www.facebook.com/folklornifestivalfm/ a webových stránkách festivalu 

www.folklornifestivalfm.cz. Facebooková stránka má 1 129 sledujících. 

 Kultura FM uveřejňuje MFF FM každoročně do kulturního měsíčníku města. V lokálním 

měsíčníku Patriot FM byla 25. ročníku věnovaná titulní strana a dvoustránkový rozhovor spolu 

s fotkami. Další články a program vyšly ve zpravodaji města Frýdku-Místku. Festival je rovněž 

propagován na portálu Statutárního města FM, VisitFM a dalších. 



 Regionální TV Polar, uvedla pozvánku a dále reportáž z festivalu: https://polar.cz/zpravy/

frydeckomistecko/frydek-mistek/11000016281/frydekmistek-roztanci-mezinarodni-folklorni-

festival. 

 V Českém rozhlase Ostrava byly 31. 5. 2019 hosty Radka Polachová a Radka Kulichová: 

https://ostrava.rozhlas.cz/radku-kulichovou-a-radku-polachovou-spojuje-mezinarodni-

folklorni-festival-ve-7955059, dále pak proběhl ve středu 12. 6. odpoledne přímý vstup a rozhovor 

se Zuzanou Mojžíškovou.

Další propagace: https://www.kudyznudy.cz/ https://www.informuji.cz/, https://www.tyden.cz/

rubriky/relax/ostatni/ve-frydku-mistku-vystoupi-folklorni-soubory-z-mexika-i-indie_523836.

html, https://zpravyzmoravy.cz/frydek-mistek-rozzari-folklor-z-moravy-slezska-i-ze-zahranici/, 

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06100710-mesto-ovladne-mezinarodni-folklorni-

festival.html

 Dárky a propagační předměty poskytlo Statutární město Frýdek-Místek, Turistické 

informační centrum a region Beskydy, dále pak pivovar Koníček a vinařství Petratur. Vinařství 

připravilo speciální edici vína 25. MFF FM.



 Fotodokumentaci a videozáznam z festivalu pořídila Monika Pasterňáková a její firma 

PMP FOTO VIDEO. Letos včetně krátkého propagačního videa (ke shlédnutí zde): http://www.

folklornifestivalfm.cz/media.php

 Zvukový záznam Koncertu muzik nakopíroval ředitel ZUŠ FM Ladislav Muroň.

 V letošním roce poprvé probíhal páteční a sobotní streamingový přenos na internetovém 

Youtube kanále Folklorní TV. Záznamy z vystoupení naleznete na těchto odkazech do 14. 6. 2020:

pátek 14. 6. od 17:30 na https://www.youtube.com/watch?v=EtUw7xTrrY4

sobota 15. 6. 09:00 – 13:00 na https://www.youtube.com/watch?v=_AA2nQkj1Xw

14:00 – 22:00 na https://www.youtube.com/watch?v=pCRvLV6FBZg

Okolní obce Řepiště, Frýdlant nad Ostravicí, Stará Ves nad Ondřejnicí a Paskov „odlehčily“ 

náklady na festival jednodenní péčí o soubory. 

Foto mexický soubor v průvodu



Závěr

 V podstatě jediným zádrhelem letošního ročníku byl problém s vízy pro indické hosty. 

Opravdu do poslední chvíle nebylo zcela jasné, zda soubor a případně v jakém počtu přijede. 

Nakonec z pozvaných 35 osob, dostalo povolení pouhých 12 a to na druhý pokus. Žijeme v době, 

kdy jsou úřady obzvlášť opatrné s udělováním víz, což takovým mezinárodním akcím, jako je ta 

naše, je na škodu.

 Opět jsme se přesvědčili, že zájem o folklor v našem městě a regionu přetrvává a festival 

má své věrné příznivce. 25. ročník se opravdu vydařil, úterní koncert byl tím pravým dárkem 

k oslavě čtvrtstoletí této krásné tradice v našem městě. 22 členů organizačního týmu, těch, co 

se na organizaci festivalu podílejí nejdéle – někteří z nich opravdu celých 25 let, dostali z rukou 

primátora města Frýdku-Místku pamětní list, poděkování. Za uplynulých 25 let navštívilo náš kraj 

pod Lysou horou na 6 000 tanečníků, tanečnic, hudebníků a hudebnic z různých koutů naší vlasti. 

A dalších 4 500 zahraničních hostů ze 41 zemí 4 kontinentů světa. Povědomí o našem kraji se tak 

dostává opravdu do celého světa. A to není málo.   

Zahraničních účastníků 137 z 5 zemí a 3 kontinentů světa

Českých účastníků 409

Celkem účastníků 546

Dobrovolné vstupné úterý – hala Polárka 16 074 Kč

Dobrovolné vstupné čtvrtek – koncert muzik 6 498 Kč

Dobrovolné vstupné pátek+ sobota – náměstí 18 772 Kč

Celkem diváků na všech výchovných 
koncertech (Kino PB, 4. ZŠ, 6. ZŠ, KD Vratimov, 
KD Frýdlant nad Ostravicí)

1 459 Kč

Plánované koncerty 44

Uskutečněné koncerty 44

Doprovodné programy 10

Ofi ciální a slavnostní akce 3



Zpětná vazba zahraničních hostů:

Carlos Gonzales, vedoucí mexického souboru Tierras Mexicanas:

 „Hluboce si vážíme pozvání a možnosti vystoupit na vašem festivalu po boku souborů, 

které působí již dlouhá desetiletí. Náš soubor byl založen před dvěma lety a je to pro nás 

opravdu čest být zde, s vámi. Moc se nám u vás líbí, jste srdeční lidé. Z celého srdce děkujeme.“

Světlana Šerstoboeva, vedoucí ruského souboru Danse-Voyage:

 „Srdečně děkujeme celému vašemu týmu za úžasný festival. Všechno se nám to líbilo. 

Neustále jsme cítili péči, lásku a pozornost. Díky Vašemu festivalu jsme si udělali spoustu 

přátel po celém světě. Přejeme vám hodně štěstí a úspěchů!!! “

Plán pro 26. 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 

2019

   – využitím dalších možností prostřednictvím vypsaných grantů

   –  vyhledáváním nových sponzorů a ještě do konce r. 2019 oslovením sponzorů předchozích 

ročníků

•  V září, říjnu zjistit možnosti ubytování souborů ve FM. Dlouholetá ubytovna HD Paskov má 

od podzimu 2018 nového majitele.

•  Do konce roku 2019 svolat min 2 schůzky pořadatelů a spolupořadatelů a sjednotit scénář 

a režii 26. ročníku.

Ve Frýdku-Místku 5. 11. 2019          Zuzana Mojžíšková

      prezidentka 25. ročníku MFF CIOFF®/IOV FM 2019

          e-mail: zuzmoj@email.cz
                    www.folklornifestivalfm.cz 



Poděkování partnerům 25. MFF CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2019

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.

SPORTPLEX s.r.o. 

Pivovar Koníček Vojkovice

VINAŘSTVÍ PETRATUR, Blatnice p. Sv. Antonínkem

TRANSL v.o.s FM

Hala Polárka

OČNÍ OPTIKA PATRIA, FM 

HUDEBNÍ NÁSTROJE SKOTNICA, FM

CARBON

DĚCKAŘI

Tiskárna KLEINWÄCHTER

Zahradnictví BAJTEK, Lysůvky

Rekreační centrum SEPETNÁ, Ostravice

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

a mediálním partnerům

KULTURA FM 

TIC Frýdek-Místek

Nej.cz



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI 25. MFF CIOFF®/ IOV FRÝDEK-MÍSTEK 2019
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PATRIOT
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK | ZDARMA | V. ROČNÍK | ČERVEN 2019

INZERCE FMP 1423/06



8 | ROZHOVOR PATRIOT

▶ Jiří Sachr

„Těší mě náměstí plné divá 
pestrou krásu na pódiu,“ 

V Moravskoslezském kraji se každým rokem konají desítky folklorních 

festivalů a slavností. Působí zde na osmdesát souborů, tři z nich 

(Ostravička, Ostravica, Ondrášek) ve Frýdku-Místku, který bude 

i letos dějištěm prestižního Mezinárodního folklorního festivalu. Jeho 

jubilejní 25. ročník se uskuteční od 11. do 17. června. „Očekáváme na 

sto sedmdesát zahraničních hostů, dalších dvě stě účastníků z jiných 

slezských a moravských měst a k tomu stejný počet účinkujících 

z našeho města,“ říká prezidentka festivalu Zuzana Mojžíšková, 

která v následujícím rozhovoru prozradila nejen něco z programu 

letošního ročníku, ale dala nahlédnout i do zákulisí příprav.

Exotiku přivezou na místecké náměstí Mexičané 

Mezinárodní folklorní festival ve 

Frýdku-Místku letos oslaví čtvrtsto-

letí. Jakými milníky na své cestě až 

do dnešní podoby prošel? 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Akce takového rozsahu by nemohla 

existovat bez nadšení a elánu 

nejen organizačního štábu, ale 

i desítek dobrovolníků. Jak náročná 

je koordinace, aby vše dopadlo na 

jedničku? 

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

Spolupořadatelem festivalu je 

Dětský folklorní soubor Ostravička. 

Čím si v dnešní technické době 

vysvětlujete neutuchající zájem 

mladých lidí o folklor? Daří se do 

dětských souborů pořád získávat 

i ty nejmenší? 

-
-

-

Jak je důležitá podpora ze strany 

druhého spolupořadatele, kterým 

je město Frýdek-Místek, a dalších 

sponzorů? 

-
-

-

V čem se bude letošní jubilejní 

ročník lišit od těch předchozích? 

-

-
Jedním z vrcholů festivalu bude vystoupení souboru Ondráš v Polárce Foto | Hana Holomčíková
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ků, kteří se zájmem sledují 
říká Zuzana Mojžíšková

Foto | Archiv MFF

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

Kolik účinkujících se letos před-

staví? Stává se, že by soubor, který 

už svou účast potvrdil, nakonec 

nepřijel? 

-
-

-

-

-
-

Setkala jste se někdy ze strany 

zahraničních souborů s nějakým 

speciálním požadavkem, kterým by 

podmiňovaly svou účast? Jak chutná 

hostům z exotických destinací mo-

ravská, respektive česká kuchyně? 

-

-

-

-
-

Na kterých místech se budou vy-

stoupení konat? 

-

-
-
-

-

 

-

-

-

-

Máte pro návštěvníky připraveno 

nějaké překvapení? 

-

-

-

-

Váš osobní tip pro diváky? Co by si 

rozhodně neměli nechat ujít a proč? 

-
-

Pro vystupující je uznáním za 

jejich výkon potlesk a spokojené 

tváře obecenstva. Co je tou největší 

odměnou pro vás?

■

Folklorní soubor Lipovjan z horňácké obce Lipová v podhůří Bílých Karpat Foto | Archiv MFF
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Ohlédnutí za 25. ročníkem MFF Frýdek-Místek
▶ Radka Kulichová

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

■

INZERCE

Organizátoři 25. MFF CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2019 
děkují partnerům a sponzorům festivalu






