
 

Vážení přátelé, kamarádi, sousedé a krajani,  
 

ještě snad ani nevychladla výbojka promítacího zařízení, kterou při posledním večeru 
loňského ročníku rozpálil jako „Profesionál“  J.P.Belmondo, aby nám mohl přinést 
světélkující radost na plátno  Louis De Funes jako „Četník ze Saint Tropez“  na již 15-tý 
ročník Festivalu Francouzských Filmů v Kyjově. 
   
Pokud tedy “… nevíš kam bys šel, tak si u nás sedni, večer je tu hned po poledni “ tak 
praví jeden z FRKovských textů.  

Posedět u nás je možné celý týden a FRK 2019 je připraven zprostředkovat vám 
nevšední zážitky a setkání způsobem nám vlastním. To, co zůstává stejné, je Oslava. Slavit 
budeme každý den i noc, budeme slavit vše, co ke slavení vhodné jest. Pokud jsi příznivec 
improvizace, punku, trampingu, divadla, recitace a měkkých drog (rozuměj kávy), jsme 
připraveni se o Tebe postarat i letos od 29.6. do 6.7. v Kyjově u Krásné Lípy proti chalupě 
čp.2.  

Francouzská restaurace bude otevřená podle potřeb. Po celý týden se večer, co 
večer budeme společně bavit s velikány francouzské filmové a hudební školy.  
 

Doprovodný program okořeněný improvizací je nedílnou součástí každého filmového 
uvedení. Vystoupení potulných umělců jsou vítaným zpestřením programu. 

 
 
 

   
Očekáváme tvůj příjezd !!!    Jean Pion & Václafka 
   
  



 

Sleduj  www.lefrk.cz kde se mohou objevit upřesňující informace 

      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Několik tradičních informací:  
   
Denní vyžití: koupačka v přehradě, tůring do skal, cykling, exkurze do Pivovaru Falkenštejn  
   
Ubytování: přilehlá louka – pro stany či karavan  
                  pensiony v okolí – Doubická fabrika  

   
                                     
Parkování: pro vůz, moto, kolo, padák i loď se vždy najde  
 

   
Pro nováčky: 

pozemek je soukromý a táboření tedy legální 

FRK restaurace po dobu festivalu přednostně pro zvané 

nápojů dostatek, pivo spodně kvašené 

jídla francouzská dle původních receptů 

hajzl budkový, nově páni a dámy zvlášť.  
          (čili pro otrlé táborníky komfort)  

hrajeme si za každého počasí  
   
Půjčovna:  plavek (jen spodní díly) 

člunu   (k nafouknutí) 
    prutu  (k hodování) 
    peněz – uzavřena 
   
Na setkání se těší personnel de bord   
 

 

http://www.lefrk.cz/

