Doprovodný program
Čajovna v Týpí - opravdu čajový zážitek
Potěšte svá hrdla dobrým čajem nejrůznějších chutí. Červenovodští skauti vám čajové dobroty připraví ve svém týpí –
festivalové čajovně.
Podle legendy objevil čaj Šen-nung, jeden ze Tří
vznešených, legendárních prvních vládců Číny, když mu
několik čajových lístků spadlo do vařící se vody. Šennungovi čaj zachutnal a poté i ostatním, kteří ho okusili.
Lepší tři dny bez jídla, než jeden bez čaje. (čínské přísloví)

Hry v okolí rozhledny
Skauti ze střediska Bílá Liška připravili pro nejmenší, malé i ty větší návštěvníky hry v okolí rozhledny. Skautům také
děkujeme za další organizační a technickou výpomoc.

Setkání turistů 2012
V sobotu 19. května pořádalo tradičně místní občanské
sdružení žen „Klub čilých babiček “ Setkání turistů u
rozhledny na Křížové hoře. Přesto, že počasí přálo výšlapu
na kopec, místních výletníků přišlo poskrovnu. Přišli ale
stálí příznivci klubu, s kterými se pravidelně setkáváme na
výletech i tanečních večerech a tak jsme se pobavili dobře.
Dorazili turisté ze Šumperka, Zborova i z Ostravy a dalších
míst. Prvních 100 návštěvníků dostalo památeční visačky a
byli vítáni domácími koláčky a štamprličkou. Náladu
podpořil pan F. Rašek reprodukovanou hudbou a perfektně
připravili občerstvení manželé Horákovi. Tradiční akci
Klubu čilých babiček podpořila zejména organizačním
zajištěním obec. Přiďte příští rok na setkání turistů i vy, rádi
vás uvidíme. KČB

Buïte s námi ve festivalovém dìní po celý rok. Najdìte si Putování na
Facebooku a mìjte èerstvé informace o pøípravách dalšího festivalu.

Vstup na festival

Poděkování

Vstup do festivalového dění je volný. Vstupenka je nutná
pouze pro vstup na hudební scénu, a to od 16:15 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 držitelé ZTP). Děkujeme
za umožnění předprodeje na podatelně obecního úřadu
v Červené Vodě a v Evropském domě.
Vstupenky byly v předprodeji za 100 Kč, dnes na místě
za 150 Kč.

Děkujeme Janě Švestkové za
výrobu perníčků pro
naše účinkujíci.
Děkujeme také Klubu čilých
babiček za napečení koláčů.

Pu-Pí-K
informační list festivalového setkání Putování za písničkou

Pošesté...

Jen co jsme v nedělní červnové odpoledne minulého roku sklidili poslední lavičky,
němé svědky uplynulého festivalového dne, už jsme přemýšleli o dalším ročníku –
letošním 6. Putování za písničkou. Poslední roky několik členů pořadatelského týmu
opustilo sympatický stav studentský a rozuteklo se za prací do různých koutů naší
země, někteří na chvíli i daleko za moře, a tak nám byl ve většině našeho plánování a
vymyšlení velkým pomocníkem internet.
Začátkem magického roku 2012 se začaly rýsovat první obrysy. Minula zima, čas na
rozležení všech dojmů a nápadů, a do festivalového dění přilétly jarní vlaštovkyzamluvené kapely, řemeslníci na jarmark, fotografická výstava.
S nástupem brzkého léta dáváme o našem festivalu vědět ,,do světa“. Tisknou se
plakáty, píše se do místních deníků, oslovujeme rádia i webové servery. Týden před
festivalem přípravy vrcholí, napjatě sledujeme předpověď počasí a doufáme v
setkání s co nejvíce stálými i novými návštěvníky festivalu.
A pak nastane ten velký den, rozhledna ožije v tónech příjemné hudby, výskání dětí,
radosti ze setkání a v úsměvech Vás, našich milých návštěvníků. A my si společně s
Vámi s rozhledem na rodnou krajinu užíváme plnými doušky festivalové atmosféry,
která je každý rok jiná, ale stále taková ,,domácí“.

Ohlédnutí za minulým ročníkem – z webových stránek festivalu
V pátek ráno to za Suchákem vůbec nevypadalo hezky, kolem honily se mračna
t e m n i v á , ž e i s n a d o b l i č e j m r a ko m o r a v n i c h b y l o b č a s v i d ě t .
Během odpoledne jsme stavěli mongolskou jurtu, s níž nám přijel pomoci Krišot.
Mongolové prý mají postaveno za jednu hodinu, my jsme stavěli celé odpoledne.
Občas nás od stavby zahnal déšť, který se pak často střídal s počasím sluněným, ale
duha nebyla. Do večera jsme však postavili a během chystání čajovny uvnitř jsme
sledovali makabrózní západ slunce, takový, jaký jen málokdy se tu na Křížové hoře
vidí.Mnohdy sami nevíme, proč se sem vracíme,… prostě… tušíme.
Sobotní dopoledne bylo velmi chladné a vzpurné.
O veselou historku z cest se postarali Kočkovci (předloni zcestovalý cestovatel
Švejnoha dorazil do Králík u Hradce Králové, však víte), kteří žhavili drát, že už jsou u
rozhledny, ale nemůžou nás najít. Protože však byli na Suchém vrchu, povídám “vem
dalekohled do ruky a podívej na kopec přes údolí, a tam budou takové barevné tečky
a to jsme my!” Ale stihli to nakonec. Na rozdíl od muzikantu z Marienu, kteří údajně
natankovali naftu do benzínového motoru a dál to nejelo. Odvoz však sehnali a
rovněž to nakonec stihli (museli však hrát na konec a to Vám, přátelé milí, to vám
byla kosa).
www.cervenavoda.cz
www.kapky.com
www.orlicko.cz
www.strelickestrunobrani.cz

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
- stále od 10 do 17 hod.

Pořadatelé:
Obec Červená Voda
Hudební skupina Kapky
Skaut Červená Voda
Pionýr Červená Voda
Základní škola ČV
Klub čilých babiček
... a další milí lidé

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

Zvučí MikeSound

mikesound.com

Již pošesté se můžeme spolehnout na zvukaře Járu Mikysku z Letohradu. Děkujeme!

Corale

corale.cz

16:15

Pěvecký sbor Corale byl založen v roce 1992 při Gymnáziu Žamberk. V současné době
je sbor složen z více než 50 členů a časem se rozrůstá a obměňuje. Jsou to současní, ale
dnes už většinou bývalí studenti gymnázia. Mnoho zpěváků také hraje na nějaký
nástroj. Sbor vede již od jeho založení Iva Mimrová.
Atmosféra jejich koncertů je plná energie a pohody. Na svých stránkách totiž sami
uvádějí : muzika nás úžasně baví!

Madam

madam.imuzik.cz

17:10

Českotřebovská kapela vznikla v roce 1994 výměnou některých muzikantů a žánrovým
posunem z původní skupiny Šprk , která zpívala ve stejném vokále již od r. 1991 a
natočila kazetu vlastních písniček s názvem Loď pluje dál. Madam dnes hraje vlastní
melodické písničky, téměř výhradně z autorské dílny zpěvačky Evy Šichové. Kapela je
žánrově těžko zařaditelná, její folkové ladění do sebe natáhlo řadu prvků z bluegrassu,
které prozrazují hudební kořeny několika muzikantů v Madam. Účastní se různých
festivalů a přehlídek. V roce 1997 natočila CD vlastních písniček, které bylo vydáno pod
názvem Madam vydavatelstvím Tonus.

Jirka Hurych

jirkahurych.wz.cz

18:10

Písničkář z nedalekého Lanškrouna, Jirka Hurych, vystoupí na našem festivalu se svou
autorskou tvorbou již podruhé. Jirka je také členem lanškrounské rockové kapely
DRAGON, kde působí jako kytarista, zpěvák a je autorem několika jejich písniček. V roli
písničkáře vychází, jak sám říká, z kupice písniček, které se mu hromadí v šuplíku a do
bigbítu se jaksi nehodí. Jeho muzika je protkaná dávkou ironie a satiry, v textech často
reaguje na neduhy společenského dění.

Mošny

mosny.cz

18:45

Na festivalu těší svou hudbou naše folková ouška už potřetí brněnská vokální skupina
MOŠNY, která letošní rok slaví 20 let působení na hudební scéně. Na sklonku roku 1997
vydaly svůj první nosič - CD a MC Zadními vrátky. Od té doby mají na svém kontě další
čtyři alba (Hlasy v nás, Nebezpečí, Od večeře kosti). Zatím poslední CD vyšlo na sklonku
roku 2009 u pražského vydavatelství Náča-records a jmenuje se Kdyby zítra...

Spirituál Kvintet

19:45

spiritualkvintet.cz

Hlavním hostem letošního festivalu je Spiritual kvintet. Tito hudebníci nezahrají v naší
obci poprvé, již kdysi byli pozváni do sálu červenovodského kina, kde v šestičlenné
sestavě:J. Tichota, Z. Tichotová, V. Vančura, K. Zich, O. Ortinský, I. Budweiserová
zazpívali nadšeným příznivcům folku a kvalitního provedení spirituálů. Tentokrát
přivítáme Spirituál Kvintet v „diamantovém hávu“ – letos převzalo hudební těleso
Diamantovou a Zlatou desku od vydavatelství Suprapon za 4CD kompilaci Sto
nejkrásnějších písní (+1) a také jubilejní Diamantovou desku za 1.150.650 prodaných
zvukových nosičů. Nejnovějším počinem Spiritál kvintetu je CD nazvané Čerstvý vítr.
Posluchači, kteří kromě prožitku při vystoupení kapely ve složení: Z. Tichotová, V.
Součková, J. Holoubek, D. Vančura, J. Cerha, J. Tichota, P. Peroutka, mohou sami po
zakoupení nové hudební placky posoudit, zda čerstvý vítr zní i z tónů nového CD.

Řemeslný jarmark
Že je řemeslný jarmark již tradiční součástí našeho festivalu netřeba zmiňovat.
Hrníčky, misky, košíky, svícny, perníčky (pokud nebyly hned snězeny), dřevěné
hračky, náušnice, trička, klobouky a mnoho dalšího potěšilo jako dárek naše známé
nebo tvoří neodmyslitelnou součást pohody vlastních domovů. Teď už jen vymyslet
jakou ,, vzpomínku“ si na jarmark pořídit letos…
Zúčastněným řemeslníkům, umělcům, tvůrcům děkujeme za účast a přejeme ať
jejich tvorba potěší a zaujme mnoho našich návštěvníků.

Pohádková cesta, od 13 hodin
Těm nejmenším cesta rychleji uteče, vydají- li se po stopách pohádkových
postaviček. Splní-li drobné úkoly, malá odměna je na vrcholu nemine. Pohádková
cesta k festivalu už prostě patří. Děkujeme Pionýrům Červená Voda za její realizaci.

Výstava fotografií, od 13 hodin
Ve spolupráci s cestovatelem Davidem Švejnohou a občanským sdružením Centrum
na rovinu pořádáme již počtvrté výstavu fotografií. Letošní představuje vzdálenou
Keňu jako ZEM MNOHA TVÁŘÍ. Autorkou je Ester Starman. Cílem putovních výstav
je informovat širokou veřejnost o situaci v Africe, o projektech organizovaných
občanským sdružením Centrum Narovinu, a získat tak nové sponzory či
spolupracovníky. Dokumentární fotografie, které jsou v rámci výstav prezentovány,
zachytili dobrovolníci Centra Narovinu při svých cestách. Najdete na nich život v
těch nejchudších čtvrtích a vesnicích i pohled na to, jak projekty centra fungují.

Divadlo pro děti, od 15 hodin
S netradiční úpravou (z dílny pánů Uhlíře a Svěráka) známé pohádky O Červené Karkulce vystoupí
žáci 5. třídy ZŠ Červená Voda. Jejich divadlo začíná v 15 hodin. Děti nacvičovali společně s Mgr.
Stanislavou Kopeckou. Děkujeme a dětem přejeme příjemný divadelní zážitek.

Výstava výtvarných prací
Amfiteátr rozhledny ozdobí výtvarné práce žáků 7. a 8. ročníku ZŠ
Červená Voda a žákyň 1. - 3. výtvarného oboru ZUŠ. Dětská umělecká díla
vznikají pod vedením Mgr. Ivy Dolečkové. Výstava vždy příjemně rozzáří
amfiteátr rozhledny, za což patří Ivě i jejím žákům velký dík.

Výstava ,,Škola v proměnách času”
Bývalé i současné žáky místní základní školy a nejen je jistě zaujme výstava
historických fotek, která dokládá proměny různých budov v naší obci, které dříve
sloužily jako školní budovy. ZŠ Červená Voda vytvořila v rámci projektu "Školy v
proměnách času" také nástěnný kalendář na rok 2013. Fotografie škol na
Červenovodsku pocházejí z archivních zdrojů kronikáře obce Červená Voda a od
jednotlivých sběratelů. Na přípravě grafické i textové části kalendáře se podíleli žáci
školy.
hudba.proglas.cz
www.folktime.cz
www.mohelnickydostavnik.cz
www.facebook.cz

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

