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OBJEVUJTE FRENŠTÁTSKO…
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Pokud máte rádi valašský folklór, tak neváhejte a přijeďte
se pobavit.

V květnu si zajděte na Setkání cimbálových muzik Valašského království a v srpnu na Frenštátské slavnosti.
K oblíbeným akcím patří i tradiční prázdninové koncerty různých hudebních žánrů na frenštátském náměstí,
Mezinárodní festival outdoorových filmů v domě kultury
či Gulášové slavnosti pořádané v místním autokempu.

více informací k této tématice

» Objevujte Frenštátsko tradičně
» Objevujte Frenštátsko gastronomicky
» Objevujte Frenštátsko aktivně
» Objevujte Frenštátsko na kole
» Objevujte Frenštátsko na lyžích
» Objevujte Frenštátsko – ubytování
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…kulturně

Objevujte Frenštátsko kulturně

Nejpopulárnější a nejrozsáhlejší soutěžní přehlídka folkových, trampských a country kapel
v severomoravském regionu. Ve Frenštátě p.R.
proběhne oblastní kolo soutěžní přehlídky.

náměstí
Mezinárodní folklorní hudební festival. Předzvěstí festivalu je tradiční vernisáž dětských kreseb,
které jsou tematicky zaměřeny k folkloru.V pátek
patří frenštátské náměstí vždy dětským lidovým
muzikám. Vyvrcholením festivalu bude sobotní
vystoupení dospělých cimbálovek, které zahájí
Královna matka Jarmila I. Šuláková.

Tradiční páteční, nebo sobotní prázdninové koncerty různých žánrů na frenštátském náměstí.
Mezi každoročně oblíbené akce patří:

č e r ve n e c

kvě te n
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KÁCENÍ MÁJE
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GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
autokemp
Na konci července vás všechny zveme do frenštátského autokempu na další ročník Gulášových
slavností a soutěže o nejlepší guláš. Čekají vás
nejen voňavé guláše, chlazené pivo, míchané
nápoje, ale také bohatý kulturní program.

sr p en
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
kino
Putovní soutěžní festival outdoorových filmů probíhá v 19 městech ČR. Celé tři dny mohou diváci
trávit ve frenštátském kině s filmy plnými adrenalinu
a vzrušení.

PŘEDMARTINSKÉ ODPOLEDNE
náměstí
Tradiční soutěž ve vaření vařonek konaná před svatým Martinem. Na dvacet soutěžících bude hodnotit
odborná porota. Zábava na náměstí – provázaná
kulturním programem – bude pokračovat až do
pozdních večerních hodin.

MARTINSKÝ TRH
náměstí
Oslava patrona města Frenštát p.R. Největší frenštátský trh opět navštíví svatý Martin na bílém koni,
zahraje historická hudba a opět se pokusíme překonat rekord v setkání co největšího počtu nositelů
křestního jména Martin na jednom místě.

FRENŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI
náměstí
Mezinárodní folklorní festival „Frenštátské
slavnosti“ je vrcholem Frenštátského kulturního
léta. Ani tento rok nebudou chybět dětské,
dospělé a zahraniční soubory. Součástí slavností
bude také trh s ukázkami lidových řemesel.

náměstí
Májový obyčej kácení máje proběhne poslední
víkend v květnu. S programem vystoupí valašský
soubor písní a tanců Radhošť.

k vě t e n

• Kinematograf bratří Čadíků na cestách
• Pouť rádia Čas
• recesistický festival „FÓRum“
• folklorní Frenštátské slavnosti
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SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK
VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

FRENŠTÁTSKÉ KULTURNÍ LÉTO
náměstí

l i s to p ad
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P ODZIM

ZIMA
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí
u radnice.
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MORAVSKÝ VRABEC
kino

č e r ve n e c – s r p e n
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JARO

GALA HOROBÁL
velký sál DK
CK turistika a hory Ostrava a Dům kultury
Frenštát p. R. pořádá v polovině února „Horobál a
Ples sportovců 2008“ spojený s celostátním srazem
příznivců cestování, dvoudenním promítáním vybraných vítězných filmů Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů a besedami.

