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Výstava výtvarných prací
Žáci Základní školy v Červené Vodě připravili výstavu pestrých, malých i velkých
výtvarných prací, které už tradičně krášlí prostor amfiteátru.
Děkujeme Mgr. Ivě Dolečkové, učitelceZŠ, která výstavu připravila.

Divadlo pro děti
Druhým počinem, který mají pod palcem žáci z červenovodské školy, je vystoupení
pro návštěvníky festivalu. Mnohdy to byla pohádka, někdy scénka nebo tanec.
Nechejme se překvapit, s čím na Křížovou horu přijdou letos.
Vystoupení začíná v 15.00 v amfiteátru (vstup volný).
S žákyZŠ připravila paní Mgr. Marta Kordasová. Děkujeme.

HankaSkřivánková zJarretu.
Na jevišti živel, mimo něj
novopečená maminka malé
Katky.

Páteční NOC HER
To už jste jaksi prošvihli.Však vězte, že se tu dnes v noci děly hustopekelné věci. Dva
týmy spolu tu soutěžili v nejrůznějších nočních hrách a spát se šlo hodně pozdě!
Najděte si putování na facebooku a mějte čerstvé informace o
přípravách dalšího festivalu a o dalším křižohorském dění!

Brněnské Mošny se také množí
jako houby po dešti.Svá prťata na
rozhlednu přivezou i Pilníkovské
Kaluže.

Fotografie z minulého
ročníku. Na pódiu je
zrovna Prostějovská
bluegrassová formace
Taverna, která prozatím
vychutnává poslední
teplé okamžiky
odpoledne. Po západu
slunce se velmi
ochladilo, avšak
hudební skupina Kaluže
rozehřála všechny
přítomné a byla
odměnou pro ty, kteří i
přes nepřízeň počasí
vydrželi až do konce.

Počtvrté
Je to moc fain, když je vidět, že si festival získává stále větší počet svých příznivců.
Když je vidět, že si návštěvníci odnášejí příjemné vzpomínky, když se někdo o
festivalu zmíní i během roku. Je fain, když se potkáte se zajímavými lidmi z kapel,
kterým se u nás také líbí a odvážejí si stejné zážitky jako ostatní návštěvníci. Je moc
fain, že jsme za ty čtyři roky vytvořili kolektiv “červenovoďáků”, kteří se na akci
podílejí, na které je spoleh a bez kterých už by se rozhlednová akce neobešla. Je fain,
že se k nám vrací i řemeslníci z takových dálek jako jsou Beskydy nebo Česká Lípa, i
když náš festival není masovou akcí, kde by mohli očekávat velký výdělek. Je moc
fain, že se do akce zapojují stále více i místní řemeslníci (Červená Voda, Králíky,
Sklenné) . Je fain, když se na rozhledně potkají lidé, kteří odcházejí s úsměvy na rtech
i když zrovna slunce nesvítí a večer je chladno.
Je fain, když se rozhledna stává místem, které přináší radost!
(pozn.: je to hodně strmé klesání při odchodu dolů do údolí, proto je moc fain, když
se po akci dozvídáme, že jste v pořádku domů došli, i když je to někdy k neuvěření)
veškeré další informace naleznete na nástěnce u vchodu na
hudební scénu nebo vám je ráda sdělí obsluha u vstupu

Festival v lese
Prosíme návštěvníky, až při
cestě na Křížovou horu spatříte
na zemi odpadek nebo jinou
věc, co do lesa nepatří, sehněte
se, vezměte ho k sobě a vyhoďte
do koše. Nebude to ohnutí před
necitou, který odpad v lese
zanechal, ale poklona přírodě,
která nám pro dnešní akci
propůjčila svůj klín.

Otevírací doba
rozhledny

duben a říjen
- so,ne od 13 do 15 hod.
květen, červen a září
- so, ne od 10 do 17 hod.
červenec a srpen
Letos je to čtvrtý ročník festivalu na rozhledně a zároveň čtvrté léto, kdy na Křížové
- stále od 10 do 17 hod.
hoře stojí rozhledna, nová to dominanta nejužšího místa Králické brázdy (Kladské
kotliny, chcete-li). Pravda, ještě mám v paměti “Křižák” před rozhlednou. Mýtina s
maliním, plácek s neupraveným ohništěm a několik fošen k sezení. I několik fotek z
VAKSTAV Jablonné n.Orl.
té doby doma mám a schraňuji je velmi pečlivě, protože za pár let se nám obrazy v
EVT s.r.o.Svitavy
hlavě rozplynou a pak budou právě ty fotky plnit svůj účel.
Stavofin s.r.o. Králíky
Věřte ale, že tohle dávné poutní místo neprobudila nová stavba rozhledny, ale zájem
Pardubický kraj
lidí se na tomto místě scházet.Táboráky i mše, které se tu dříve konaly, ani náhodou
ObecČervenáVoda
nepomyslily na to, že by zde jednou mohlo být opět “společenské místo”.Však právě
tyhle činnosti probudily zájem nás všech o tento majestátný vrchol.
Stejný zájem byl probuzen i na nedalekém místě - v kostelíku na Šanově. Spočítejte, ObecČervenáVoda
kolik je podobných kostelíků, které v našem okolí chátrají, však právě tenhle si Hudební skupina Kapky
zasloužil nemalé úsilí a investice, aby byl obnoven.
SkautČervenáVoda
A takových míst, která by si zasloužila znovuzrození, jsou v našem okolí desítky. Jen PionýrČervenáVoda
čekají na “probuzení”, čekají na to, až si jich někdo všimne, pomalými krůčky a prací Základní školaČV
je povznese a docílí pro ně zájmu ostatních. Může to být stará kaplička, může to být Sbor dobrovolných hasičůČV
studánka, alej i starý kostel.Však sám nebyl postaven, sám nepošel a sám se také ze ... a další milí lidé
zdánlivého spánku neprobudí.

Křížová hora 2010

Tuto akci podpořili:

Vstup na festival

Poděkování

Vstup do festivalového dění je volný. Vstupenka je nutná pouze
pro vstup na hudební scénu a to od 15.45 do ukončení hudební
produkce.
Součástí vstupenky je také modrý nebo červený barevný kroužek
na ruce.Ten si chraňte, bez něj je vstupenka neplatná.
Děti do 130 cm mají vstup zdarma (stejně jako držiteléZTP).
Děkujeme Drogerii Teta, paní Špárníkové a Evropskému domu,
kteří umožnili předprodej vstupenek.
Vstupenky byly v předprodeji za 100 Kč, dnes na místě za 150 Kč.

Děkujeme Habartům z Moravského Karlova, kteří u
sebe doma i letos hostí Pilníkovskou skupinu
Kaluže. Děkujeme také Českým drahám a.s. za
bezplatnou propagaci na žel. stanicích.
Děkujeme panu Karáskovi ze Sklenného (stánek s
dřevěnými hračkami) za výrobu pamětních plaket
pro účinkující hudební skupiny.
Děkujeme panuTomášiVernerovi, který loni vyrobil
nápis na scénu festivalu.

VAKSTAV Jablonné n. Orl.
Stavofin s.r.o. Králíky

informační list festivalového setkání Putování za Písničkou

EVT s.r.o. Svitavy
Pardubický kraj

Sponzorům
děkujeme!

Pořadatelé:

www.cervenavoda.cz
www.kapky.com
www.orlicko.cz
www.strelickestrunobrani.cz

Oficiální stránky obce Červená Voda v novém kabátě.
Stránky hudební skupiny KAPKY z Červené Vody.
Stránky sdružení měst a obcí Orlicko.
Příjemná festivalová akce ve Střelicích u Brna.

hudební program

doprovodný program

Jarret

www.jarret.cz

Indierocková (nebo folkrocková) skupina, která svou stylovou
nezařaditelností přivádí kritiku k šílenství. Přitom jde o pouhé respektování
textu s absencí strachu použít při aranžování jakékoliv prostředky. Jde
vesměs o původní tvorbu Bohouše Vašáka doplněnou o písně spřízněných
autorů – Jakuba Nohy, Martina Kadlece a Pavla Havlíka.
Jarretům svědčí hlavně klubové scény (byli jsme na nich v Brně ve Staré
pekárně, ale sluší jim i festivaly (Mohelnice,TrutnovOpenAir,Zahrada...)

Kaluže

www.kaluze.cz

Podkrkonošcké Louže z Pilníkova u nás zahrály už minulý rok. Troufám si
odhadnout, že většina návštěvníků festivalu je nikdy před tím neslyšela. O to
víc nás (a především pak Kaluže samotné) potěšilo, že publikum přijalo
kapelu více než vřele, v amfiteátru zavládla příjemná atosféra, a i když bylo
poměrně chladno, člověk si rád hudbu vychutnal zahřívajíc se houpavými
pohyby v barevných rytmech. Netradiční "folkové" nástrojové obsazení (bicí,
saxofon a td.) a netradiční hudební styly (regge, blues a td.) doplněné
excentrickými básněmi basáka předem zaručují skvělý hudební zážitek..

Kapky

www.kapky.com

Místní folkové seskupení Kapky má za sebou deset let své existence. Co
byste se chtěli doslechnout kritického v tomto krátkém odstavci, když ho
píše sám kapelník skupiny? Nic objektivního a nic, co by stálo za řeč.Však nás
všichni znáte, že, a když náhodou ne, tak po tomto festivalu už ano.
Je nás pět, sedíme na balíkách a hrajeme písničky z vlastní tvorby. Máme také
internetové stránky, kam se podívejte, páč jsou hezké. www.kapky.com

Jirka Hurych
www.bandzone.cz/jirkahurych
Písničkář Jirka Hurych k nám přijede poměrně z nedaleka - z Lanškrouna. V
tamnějším kraji je znám už dlouhou dobu jako hudebník, který na svět nahlíží
s určitou dávkou ironie a satiry. Ve svých textech se často věnuje aktuálním
nešvarům společnosti (zmíním se o "plastické chirurgiii", ČEZu ad.).
Písničkáři nebyli dramaturgickým záměrem našeho festivalu. Věříme
však,žeVás tato výjimka potěší a že je Jirka Hurych správná volba.

Mošny

Řemeslný jarmark
Tradiční součástí našeho festivalu je řemeslný jarmark. Letos jsme pozvali doposud
největší množství stánkařů. O to větší radost nám přinesli, že všichni přislíbili ukázku
své tvorby a u některých si budete moci tvorbu také sami vyzkoušet. Mezi
řemeslníky letos nově naleznete i včelaře, který si na Křížovku přiveze i pár tisíc
svých “dělnic”.
Děkujeme všem místním i přespolním stánkařům, že přijali pozvání, přejeme jim ať
se návštěvníkům jejich práce líbí a ať si z Křížové hory odvezou nejen pěkné zážitky,
ale ať i něco utrží. (jarmark 14.00 - cca 20.00)

Pohádková cesta
Pohádková cesta se pevně zakořenila v dramaturgii našeho festivalu. Každoročně ji
Dráteník pan Adamec z Beskyd
navštěvuje kolem stovky rodičů s dětmi, kteří mají při náročném stoupání z Červené
k nám zavítal už podruhé.
Vody o zábavu (a o motivaci) postaráno.
Děkujeme přátelům z místní pionýrské skupiny, že už podruhé pohádkovou cestu
připravili. (start nad lipovou alejí 13.30 - 14.30)

Skautské stanoviště
Přijďte si zasoutěžit ve Skautských dovednostech na lesní stanoviště (100 metrů od
rozhledny, směr Šanov). Děkujeme táborníkům z Bílé lišky, že se už potřetí podílejí
na organizaci festivalu.

Výstava fotografií - “Odvrácená tvář Keni”
David Švejnoha a Václav Soukup
Série působivých fotografií z nejchudších částí Keni. Fotografie vznikly při
fotodokumentaci afrických projektů HC Narovinu. Pohled do nešťastného života
největších slumů Afriky. Obrazy ze škol a sirotčinců, pohledy na veselé a usměvavé
obličeje afrických dětí a nahlédnutí do smutných očí dětských čichačů lepidla na
periferii Nairobi. Fotografie jsou prodejné a podporují fotbalový projekt Kibera Kids
4 Peace ve Slumu Kibera v keňské Nairobi. Více informací na: www.svejnoha.cz a
www.adopceafrika.cz a www.kiberakids4peace.org.
Velice děkujeme Davidu Švejnohovi aVáclavu Soukupovi za zapůjčení výstavy, která
letos stejně jako loni zdobí rozhlednový amfiteátr.
(loni na Křížové hoře vystavoval otec zmiňovaného Davida, pan MiroslavŠvejnoha)

Váš příspěvek pomůže
Přispějte do kasičky, která je
umístěna u výstavy. Vybrané peníze
budou použity na činnost výše
zmiňovaných organizací, které se
zabývají pomocí rozvojovým částem
afrického kontinentu.

www.mosny.cz

Brněnská vokální skupina na hudební scéně působí už poměrně hodně
dlouhou dobu (od r. 1992). Se svými písněmi už navštívila snad všechny
významné festivaly a před třemi lety zahrála i u nás, na rozhledně. Po krátké
době se doČervenéVody vrací, aby zahrála a zazpívala mimojiné také písně z
nového cd "Kdyby zítra..." (páté cd v řadě). Pětičlenná sestava z Brna se
skládá ze tří maminek a vozí s sebou už také několik potomků, i takových,
které toho zatím ještě moc nenazpívají (ale všeho do času)..

hudba.proglas.cz
www.folktime.cz
www.mohelnickydostavnik.cz
www.facebook.cz

Poděkování
Pořadatelé děkují za kolegiální
pomoc města Jablonné nad
Orlicí, které nám pro řemeslníky
zapůjčilo své nové stánky.

Radio, které rozumí folkové hudbě.
Internetový časopis o folkové hudbě.
Stránky jedinečného hudebního festivalu v Mohelnici, kde letos zahrají i Kapky.
Stránky, kde se dovíte, co nás všechny trápí, včetně zažívání.

