
8.– 9. srpna 2008

Valašské království, město Frenštát p. R., generální partner Pivovar Radegast
a hlavní sponzoři Siemens a Continental vás srdečně zvou na FÓRum 2008

7. ročník festivalu recese, muziky 
a nevšedních sportovních výkonů

náměstí – Frenštát pod Radhoštěm

Valachyjáda

Frenštátské
originální
umění

Generální partner Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři:

SÚBOJ O STOLICU 
VALASKÉHO KRÁLOVSTVJA 

A PÚLKY PRINCEZNY

Aj Tvoja družina sa može zúčastnit  
súboja o stolicu VK a získať tak:

Při 7. ročníku festivalu FÓRum – III. Valachyjáda 2008, súťaži v iných sportovních 
disciplínách, proběhne aj klání družin o stolicu VK a půlky princezny. Začne sa na 
rynku ve Frenštátě v sobotu hnedkaj dopoledne v 10 hod. a fšecko zakončí súboj  

kandidátů na stolicu VK kolem 17. hodiny odpoledne.
Družiny sa možú přihlásiť na internetě: www.valasske-kralovstvi.cz/forum 

nebo telefónem: 556 831 402.

dobrú pozciciju u dvora 1. 
polisko keré svět ešče neviděl2. 

půlky princezny3. 
královskú korunu a jabko4. 

Ceny do soutěží věnovali: Pivovar Radegast, rádio Čas, Kusý - Elektromotory, Comels spol. s r.o., papírnictví Gemrot,  
CK Valašské království, Balance Outdoor s.r.o., Beskydy sport s.r.o., Motokáry Frenštát p. R.,  

Sportovní střelnice ve Frenštátě p. R.

aktuální informace naleznete na: www.valasske-kralovstvi.cz/forum       pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu

V případě velmi nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v Kulturním domě ve Frenštátě p. R.

Pneuservis Patala w Miroslav Strnadel

Pavel Kusý
prodej elektromotorů
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III. valachyjáda 2008

První den – pátek 8. srpna
12.08:08  –  slavnostní zahájení doprovodného programu III. Valachyjády na náměstí  
na chlup  Nebeského klidu (Tchien-an-men) v Pekingu, Čína
14.30 hod.  –  Slavnostní zahájení VII. ročníku festivalu FÓRum – 
  III. Valachyjáda – představení programu
15.00 hod. –  Koncert – Limbo – v hudbě kopřivnické kapely se prolínají  
  styly funky, rock pop, psychedelie a to vše v tanečních  
  rytmech a nespoutané energii. www.limbo.cz
16.00 hod.  –  diVadLO KVELB – Nautrilus Zům (aneb Tříkolka) 
  pouliční představení, nezávislé kočovné loutkové divadlo  
  pro děti i dospělé. Tříkolka je vybavena koupelnou,  
  záchodem, karmou, kamny, slunečníkem, barem, světlo- 
  mety i blinkry. www.kvelb.com
17.00 hod.  – (Dům kultury Frenštátu p. R., čajovna Magnolia) – Stanislav Penc  
  – „Co můžeme udělat my pro Tibet?“ – přednáška a především diskuse 
  o aktivismu, lidských právech a ekologii v Tibetu, informace o lektorovi na www.kozy.cz 
18.00 hod.  –  Koncert – BuRana ORFFCHESTER
  Moravská kapela inspirující se divokými albánskými rytmy.  
  I přes svou krátkou historii má na kontě úspěšná vystoupení  
  na festivalech a první album Nas Mnogo. www.burana.cz
19.00 hod. –  Slavnostní ceremoniál zahájení Valachyjády 2008.  
  Mezinárodní průvod čestných rytířů Valašského království,  
  zástupců Valachů všech zemí světa a soutěžících družin
  vystoupení Mužoreti (recesní skupina z Vrchlabí)
19.30 hod.  –  Jmenování rytířů Valašského království (osobnosti z oblasti sportu)
20.00 hod.  – Zapálení Valašského ohně, vztyčení vlajky Valachyjády 
  (autogramiáda Rytířů VK)
21.00 hod.  –  VEČERní KOnCERT – BuTy
  Ostravská kapela s nezaměnitelnou poetikou a nezapomenutelnými  
  hity Mám jednu ruku dlouhou či Nad stádem koní a dalšími 
  98 hity na přání v Jukeboxu. www.buty.cz 
22.30 hod.   –  Ohňostroj

Program festivalu FÓrum 2008
Frenštátské originální umění

Program festivalu FÓrum 2008
Frenštátské originální umění

druhý den – sobota 9. srpna
09.00  hod.   –  Zahájení dne – registrace soutěžících družin Valachyjády
10.00 hod.  –  Zahájení soutěží v tradičních disciplínách valašských her
  na náměstí ve Frenštátě p. R.

Disciplíny pro jednotlivce: Hod horkým zemňákom, Kop kury do kurníka,
Roztlúkání ořechů, Pecka v demijóně, Hod ovcú, Vajca do ruk 
Disciplíny pro týmy: Lopaťák, Horom dolom stolom, Valašský pjatiboj,  
Valašské trokování, Radegastúf kárling, Šuro aji nešuro na šišakole

14.00 hod. –  (Dům kultury Frenštátu p. R., čajovna Magnolia) – Jigme Tenzin  
  - Tibeťané v exilu - jak se žije tibetským uprchlíkům, život 
  v klášteře i mimo něj, každodenní radosti a starosti.  
  Přednáška s diskusí. Tlumočí paní Eva Tenzin.

15.00 hod.  –  uKOnČEní HER
15.00 hod.  – Jindra Holubec– hudební experimentátor, hráč na elektrickou  
  kytaru s nezaměnitelným electric funkyfolk stylem. Vítěz  
  Malé alternativy. http://bandzone.cz/jindraholubec 
16.00 hod.  –  Finálová klání ve Valašských hrách – klání družin o stolicu VK  
  a půlky princezny - královské disciplíny: „Pojídání pohančené kaše“,  
  Valašský kaviár, Valašské sumo, „Radegastův pivní nácuc“,  
  „Přetahování o slivovicu“
16.50–17.00  vystoupení recesní skupiny Rego
17.00 hod. –  ZáVěREČný duEL O STOLiCu VK a PůLKy PRinCEZny 
  na náMěSTí VE FREnŠTáTě P. R. 
18.00 hod.  –  koncert Expedice apalucha – osobitá bluesbeatová kapela  
  z Opavy. Parta muzikantů s kořeny v různých hudebních  
  stylech brázdí již téměř 8 let hudební luhy a háje.  
  www.expedice-apalucha.com
19.45 hod.  – koncert nEřEž – Zdeněk Vřeštál, Vít Sázavský a jejich kapela  
  Neřež jsou volným pokračováním Nerezu. Už léta oslovuje  
  publikum multižánrových festivalů i rockových klubů.  
  www.nerez.sk
21.00 hod.  –  divadlo Kvelb – Kašpar Rek (představení i pro děti) –  
  pouliční tyjátr kočovného loutkového divadla. Těšte se na komedii  
  o přitroublém funebrákovi, ale také na žonglování s ohněm  
  a kousky na visuté hrazdě s příběhem inspirovaným  
  Komenského Labyrintem světa a rájem srdce. www.kvelb.com

Pondělí 4. srpna 2008 v 8.30 hod. 
Start štafety Sportovního klubu s valašským ohněm  
z frenštátského náměstí


