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Zveme Vás na křest CD

„Mohyly”

Fotograﬁe z roku 1999. V místě, kde vidíte ohniště, stojí zhruba náš zvukař se
zvukařským pultem. Od tohoto roku to bude trvat ještě 8 let, než se otevře
rozhledna na Křížové hoře. Fotka je z táborákové akce „Putování za písničkou”, od
které jsme převzali jméno pro následující éru hudebních fes*valů.

4. října 2014
sál SDH Červená Voda
www.kapky.com

Poděkování
Obci Červená Voda, Penzionu Rosa Šanov, Janě Švestkové, Magdaleně Patlokové,
Stanislavě Kopecké, Lucii Kolářové, Zdendovi Pišlovi s Alčou Novákovou a celému
kolek#vu kolem pohádkové cesty, panu Romanu Bubákovi, panu hospodskému
Valentovi, Monice Krajčírové, Lucii Formánkové, Fran#škovi Severinovy a členům
skautského oddílu „Bílá liška”, Jirkovi Folbrechtovi, Ivě Dolečkové, Michalu
Kristýnkovi a občanskému sdružení Rychleby, Hance Švestkové Stružkové, Hance
Švestkové, Pavlovi Švestkovi, Kláře Macháčkové, Davidovi Švestkovi, Zdenkovi
Habartovi, Žambochům, Klubu čilých babiček, Miroslavu Švestkovi
Všem řemeslníkům a prodejcům, všem účinkujícím.
Všem návštěvníkům, kteří přispívají k dobé
atmosféře.

Pozvánky na další akce
Závod horských kol Jeřáb 2003 v sobotu 19.7. 2014 (6. ročník závodu)
2. 8. 2014 koncert kytaristů z Olomouce / Quitar Cousert/ v kostele sv. Matouše v
Červené Vodě. Začátek v 17.30 hodin.
Koncert místní folkové skupiny Kapky 4. října 2014 v sále SDH Červená Voda (za
nemocnicí). Na tomto koncertě budou Kapky kř&t své nové CD. Každý příchozí
obdrží při vstupu do sálu „kapku“.

Hosté minulých ročníků fes'valu
2007: Poutníci, Kapky, Pouta, Mošny, Lístek
2008: Wabi Daněk a M. Dvořáček, Kapky, Stráníci, Pidilidi, Ořešák
2009: Paciﬁk, Pouta, Taverna, Kaluže, Kapky
2010: Jirka Hurych, Jarret, Kapky, Mošny, Kaluže
2011: Tomáš Kočko a orchestr, Epydemie, Kapky, FT Prim, Marien
2012: Spirituál kvintet, J. Hurych, Corale, Madam, Mošny
2013: Hradištan, Do větru, Ořešák, A.M. úlet, Bonsai č. 3, Žamboši

Letecký pohled z 16. června 2007, kdy se slavnostně
otevírala nová rozhledna. Vstupenku na rozhlednu si
ten den koupilo kolem 2500 lidí. Na okolí se bylo
možné podívat ze vzduchu díky vyhlídkovým
vrtulníkovým letům.

Těšíme se na Vás na devátém ročníku fes'valu

Pupík
www.putovanizapisnickou.cz
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www.cervenavoda.cz

Příznivci Putování za písničkou na Křížovou horu

Fes'val „v lese”

Letos se setkáváme na VIII. ročníku fes#valu Putování za písničkou na Křížovou horu. Organizátoři
fes#valu, jeho jednotlivých čás& , vycházejí ze svých bohatých zkušenos& a tak vše snad proběhne v
souladu a bez nervozity.
Dě#s rodiči opět vyšplhají na vrchol Kaminkovou stezkou, kde jsou připravena pohádková stanoviště
. Děkujeme všem pomocníkům, kteří stojí na stanoviš&ch pro radost nejmladších návštěvníků akce a
zejména Alence a Zdendovi za organizaci.
Amﬁteátr kolem rozhledny i letos zkrášlila výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Králíky a fotograﬁe
Lucie Formánkové z cest po Mongolsku. Děkujeme Mgr Ivě Dolečkové za organizaci výstavy.
Prostor kolem rozhledny i letos ožil prodejními stánky šikovných prodejců a výtvarníků. Lucka
Kolářová, která jarmark organizuje, se těší, že řemeslníci potěší i Vás - návštěvníky svými výrobky.
Vítaným programem pro starší dě# jsou atrakce Skautů. I letos Vás očekávají v nedalekém lesíku.
Děkujeme, že takto prezentují svou činnost.
Loni zaujal svým umem s pilou pan Roman Bubák. Jeho čarodějnice zdobí okolí rozhledny. I letos
budete moci pozorovat jeho um. Děkujeme řezbáři za účast na fes#valu.
V hudebním programu vystoupí Bodlo, Jablkoň, Jarret, AG Flek a místní folková skupina Kapky.
Hudební program stejně jako v předchozích ročnících ozvučuje Jára Mikyska z Letohradu.
Celý fes#val je nejen organizačně náročnou akcí, ale přes stále rostoucí počet návštěvníků je třeba i
ﬁnanční dotace na úhradu hudebního programu a ozvučení, kterou poskytuje Obec Červená voda
stejně jako organizaci technického zázemí amﬁteátru.
Zajímavos& letošního ročníku je mongolská jurta, v které je připraveno vyprávění o Mayském
kalendáři (MVDr. H. Stružková Švestková) i povídání o cestě automobilem Škoda k hranicím Číny
(cestovatel Jiří Folbrecht).
Vstupenky na hudební část fes#valu – pásek noste prosím viditelně. Dě# do 130 cm a osoby s
průkazem ZP mají vstup zdarma. Velmi prosíme všechny návštěvníky sedící pod střechou ochozu,
aby byli ohleduplní k jiným posluchačům a pokud si chtějí s přáteli popovídat, aby využili prostor
mimo posluchačskou zónu. Dřevěný ochoz je velmi dobrým nosičem pro odrážející se tóny kapel,
ale bohužel také hovoru návštěvníků. Myslete prosím na to.
Mezi jednotlivými vstupy kapel se můžete občerstvit ve stánku Hospody U Valenty ze Šanova, kde je
pro vás připravena bohatá nabídka. Prosíme také o využívání odpadkových košů v areálu.
Pro dě# je u rozhledny připraven ještě jeden prožitek a to vystoupení žáků ZŠ od vedením Mgr
Stanislavy Kopecké. Děkujeme paní učitelce i dětem za přípravu. Tento program je zdarma,
vstupenku potřebujete až na hudební část.
Děkujeme také členkám Klubu čilých babiček za upečení moučníků pro účinkující a pořatadele.
Věříme, že stejně jako v předchozích ročnících i letos nám bude počasí přát a že zde prožijeme jeden
z krásných dní.
Pořadatelé zde tráví celý víkend a proto, chcete-li jim poděkovat za jejich snahu a práci, můžete
přispět do pokladničky u vstupu na občerstvení pomocníků. Odměnou vám bude perníček.
Ať už jste se na Křížovou horu vydali za kulturou a za přáteli nebo za programem nebo jen na
vycházku, podpořili jste tak významnou kulturní akci naší vesnice.
Organizátoři

Vítejte!
Příroda nám pro dnešní den
propůjčila svou klidnou zelenou
náruč a zajisté ji těší, že se nám v
jejím lůně líbí a nalézáme u ní klid a
pohodu.
Proto i my odměňme přírodu &m,
že se zítra bude moci dalším
návštěvníkům chlubit svými
č i st ý m i st e z ka m i . P ro s í m e ,
sehněte se pro odpadky po
druhých, které nalézáte podél
cest. Není to sehnu& před necitou,
ale poklona lesu.

Otevírací doba rozhledny
listopad až březen - ZAVŘENO, v
případě dobrého počasí a
dostupnos# pouze na objednávku
duben a říjen - otevřeno v sobotu
a v neděli od 13 do 15 hod.
květen, červen a září - otevřeno v
sobotu a v neděli od 10 do 17 hod.
červenec a srpen - otevřeno každý
den od 10 do 17 hod.
Jednotné vstupné 20 Kč.
Návštěvníci fes#valu s platnou
vstupenkou mají po celou dobu
fes#valu vstup v ceně.
Otevírací doba je platná pouze v
případě dobrého počasí. Mimo
otevírací dobu lze vstup pro
skupinu alespoň 5 osob
dohodnout předem - v pracovní
dny na tel. 465 626 212.

www.cervenavoda.cz

Hudební program

vstup s platnou vstupenkou

Jarret

programem provází Hanka Švestková

Pupík

Harmonogram

15:45

kdo by pod pokličkou Jarret chtěl přivonět k něžnému folku, musí do jiné kuchyně. Poklice
nadskakuje pod tlakem svižného folkrocku, kdy rytmické celky nenechají posluchače v klidu a
jindy za&ží myšlenky hloubkou textů.
Liberecký Jarret ve složení - Hanka Skřivánková – zpěv, ﬂétna, Michal Kadlec – zpěv, kytara,
Bohumil Vašák – zpěv, kytara, Marek Štulír – baskytara, Michal Třešňák – klávesy, zpěv + 2 stálí
hosté Jan Noha – bicí, Jan Provazník – foukací harmonika - odškrtne v tomto roce ze seznamu
dosaženého 10 let své existence. Během těchto dese# let došlo v souboru k několika personálním
změnám (ubylo zpěvaček – přibylo instrumentů), které neměly žádný zásadní vliv na zvuk a výraz
kapely.
Jarret je v Červené Vodě podruhé. Jejich vystoupení na fes#valu v roce 2010 mělo příznivý ohlas,
proto jsme hosty z Liberce rádi pozvali opět.

KAPKY
16:25

Bodlo
17:25

Jablkoň
18:45

Jarret
20:00

Jablkoň
Jablkoň založili v roce 1977 Michal Němec, Ingo Bellmann a Ivan Podobský. V 80. letech se
účastnila spousty fes#valů a přehlídek různých hudebních žánrů včetně folkových (např. Porta)
nebo jazzových. V roce 1989 do skupiny přišel Mar#n Carvan. Po sametové revoluci skupina
spolupracovala s houslistou Jaroslavem Svěceným a hrála na fes#valech po Evropě, např. v
Německu, Nizozemsku nebo Belgii ovšem na úkor hraní v Česku, které bylo minimální. V polovině
90. let Jablkoň spolu s J. Svěceným spolupracovala s Filmovým symfonickým orchestrem, z čehož
vzniklo album Symfonický Jablkoň.
Hudební skupina Jablkoň účinkovala nedávno v blízkých Králíkách. Hudební seskupení, které
zprvu možná neznalého posluchače vystraší jak hudbou,tak zjevem kapelníka Michala Němce.
Este#cký vjem vždy vyváží křehká zpěvačka jako je Marie Pu5 nerová. Tito dva členové Jablkoně
také samostatně tvoří a vystupují..

Bodlo z Chodova
Tato kapela má za sebou již bohatou minulost, vznikla v dubnu 1985, účastnila se několika folk
soutěží Zahrada, Porta. Má za sebou mnoho koncertů v klubech a na fes#valech po celých
Čechách. Bodlo pořádá vlastní fes#val Chodobrnky.
Bodlo začínalo s tradičním bluegrassem, dnes však hraje převážně vlastní písničky ovlivněné
newgrassem, folkem nebo třeba i blues. Texty a muziku skládá v největší míře Štefan Timko
(pohodový člověk a pravděpodobně nejvyšší český kytarista a zpěvák) a Radek Exner (baskytara,
věčný usměváček a op#mista), na aranžích se podílí celá kapela. Muzikantsky nejvýraznější
osobnos& Bodla je zpěvák a kytarista Zdeněk Smolík. No a do čtveřice nám chybí už jen poslední
vzadu banjista Olda Pulkrt. .

AG FLEK

AG FLEK
Kapky
Místní více či méně folková
skupina KAPKY z Červené Vody je
zároveň kapelou, která fes#val ve
spolupráci s Obcí Červená voda
připravuje.
Kapky vystoupí na
fes#valu po dvouleté přestávce a
fes#val letos zahájí. Kapela v
současné době připravuje nové cd
s názvem „Mohyly”, které pokř& 4.
října 2014 na koncertu v červené
Vodě.

Blanka Táborská, AG Flek

Česká hudební skupina založená roku 1977….tehdy ji tvořili Ivo Viktorin ( zpěv, kytara, klávesové
nástroje), Karel Markytán ( kytara, foukací harmonika), Josef Šobáň ( baskytara) a Blanka
Táborská (zpěv). Zprvu kapela účinkovala i na fes#valu Porta (1978 vítězství v autorské soutěži,
dále i první místa jako interpre#). V kapele působil také Zdeněk Hromádka (bicí nástroje).
Odchodem B. Táborské skončila první etapa činnos# skupiny a nastala takřka roční odmlka,
vyplněná spoluprací s Wabi Daňkem. Po příchodu Vlasty Redla (elektrická kytara, zpěv) do
skupiny v roce 1984 byla koncertní činnost obnovena a zároveň došlo k posunu žánrové polohy z Jablkoň, zastaralá fotograﬁe
čistého folku blíže k rocku. S Janem Valendinem za bicími vydal AG Flek v roce 1989 druhé album.
Významným počinem byla spolupráce AG ﬂeku a Hradišťanu , z které vzešlo výborné album.
Od roku 1996 působí pod hlavičkou AG Fleku opět zakládající členové Viktorin, Táborská,
Markytán a styl se vrá#l opět k čistšímu folku. Skupina častěji vystupuje na koncertech i
fes#valech, přičemž základní trio bylo doplněno o Petra Škubalu (baskytara), Petra Kovaříka
(klávesy, kytara) a Marka Šlapanského (bicí nástroje).
V roce 2007 oslavil AG ﬂek třice#leté působení na scéně. První polovina roku 2008 byla ve
Jarret Liberec
znamení natáčení koncertů, z nichž bylo sestaveno live CD a DVD, které vyšlo červnu 2009. Na
DVD je 21 písní, včetně těch největších hitů kapely AG Flek..
www.putovanizapisnickou.cz

Doprovodný program
vstup zdarma, eventuálně vstupné dobrovolné

Stavba jurty, večerní čajovna
V pátek v 15 hodin začne stavba jurty, po dokončení prací se v
čajovně začne čajovat a hrát.

Pohádková cesta
Start rodičů s dětmi mezi 13:30 a 14:30 nad lipovou alejí. Cíl u
rozhledny.

Řezbář s motorovou pilou
I letos bude svoji sochu sochat pan Bubák ze Šanova.
Od 12 hodin v okolí rozhledny směr Šanov.

Divadlo žáků ZŠ
V 15:15 v amﬁteátru na jeviš#.

Řezbář s motorovou pilou
I letos bude svoji sochu sochat pan Bubák ze Šanova.
Od 12 hodin v okolí rozhledny směrem na Šanov.

Stavba jurty na našem fes*valu v roce 2011. Jurta se na Křížovou horu
vrací po třech letech.

Řemeslný jarmark
Tradiční součást fes#valu, prodejci a umělci z končin lokálních i
vzdálených míst jako např.

Výstava fotograﬁí
„Mongolskem na koni” -fotograﬁe Lucie Formánkové v amﬁteátru

Výstava výtvarných prací
V ochozu u rozhledny. Výstava prací žáků ZUŠ. Na výstavu je vstup
zdarma pouze do zahájení hudebního programu.

Mayský kalendář
14:00 v jurtě. Systémem mayského počítání času a s &m
spojeného horoskopu Vás provede Hanka Švestková-Stružková.

Škodovkou na hranice Číny

Cestovatelská přednáška Jiřího Folbrechta. Po ukončení „Babča” - Škodovka, která mimo jiné dojela na státní hranice Číny.
hudebního programu v jurtě (cca 21:15)
Váš příspěvek potěší
Náš fes#val zásadně ovlivňuje přízeň červenovodské radnice, která
Čajovna v jurtě
akci
fandí a vidí jí jako tradiční prezentaci Červené Vody. Díky domu je
Po celý den se můžete občerstvit dobrým čajem a jinými
cena
vaší vstupenky osmým rokem stejná (stejně nízká).
dobrotami. Večer přijďte na cestopis a následné hraní.
Na několika místech fes#valu můžete přispět na další věci.
Skautské lesní hry
Například u vchodu do jurty je kasička, která bude předána
Po celé odpoledne lukostřelba, provazochodectví ad.
občanskému sdružení „Rychleby”, které nám zapůjčilo mongolskou
jurtu. U vchodu do stanu pro kapely je kasička, kde můžete (za
drobnou odměnu) přispět na zajištění občerstvení pro kapely.
Děkujeme!

Řemeslníci a prodejci zboží
Magda Gieslová (látkové dekorace, patchwork, látkové tašky a
taš#čky - dílnička pro dě#)
Lenka Umlášková (medový perník, medovina, malování perníků na
přání)
Karel Karásek www.karasek-hracky.cz (dřevěné hračky a
vyřezávané loutky, stoleček pro dě# na hraní)
Andrea Hejná www.anelis-krea#v.cz (korálkování, ﬁmování,
dílnička pro dě# i dospělé - výroba náušnic, náramků)
Milan Puš (dekora#vní staročeský medový perník, svíčky z včelího
vosku)
Mar'n Král (výroba rolniček, měděné tepané šperky, zvonečky)
Miloš Gajda (drátování a výroba svíček)
Manželé Habartovi (ručně točená a malovaná keramika, hrnčířský
kruh pro dě# i dospělé)
Zájemci o účast na řemeslném jarmarku v příš&ch letech nechť
kontaktují Lucii Kolářovou, která pro náš fes#val jarmark již osmým
rokem připravuje. (luckolarova@centrum.cz)

