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Připravit dramaturgii každého ročníku není 
snadná věc, zvláště když fanoušci chtějí co  
nejvíce obměněný program. Přesto si ale vždy 
přejí zařadit kapely, které se staly favority v pře-
dešlých letech. Jisté je, že v průběhu dosavad-
ních ročníků byla představena většina přední 
české rockové scény. Každý si v něm vždy našel 
nějakou legendu. Snahou dramaturgů je dát 
prostor také novému energickému mládí  
(jak jinak dát šanci novým budoucím legen-
dám) a stejně tak kapelám a jejich skladbám, 
které jsou pro jejich fandy největší srdcovkou. 
Program je vždy sestaven výlučně z českých 
kapel, výhradně s vlastní tvorbou. Ovšem účast 
,,hostující“ zahraniční kapely na tomto českém     
festivalu není do budoucna také vyloučena.  
To jsou pevné a nepřekročitelné základní (rock) 
kameny, jako je rock sám. Zdá se, že letošní 
program bude ,,nejnabitější“ a předčí všechny 
dosavadní ročníky festivalu. Ovšem nic není  
konečné a další nápady vítáme, takže již nyní 
můžete přispět svými náměty pro program 
festu v roce 2018. Anketní lístek najdete na po-
slední straně zpravodaje. Autor vylosovaného 
lístku obdrží CD od vítězné kapely 2017.  
Podobným způsobem byl sestaven i letošní 
program a pro příznivce rocku představuje  
s trochou nadsázky téměř Olymp české rocko-
vé scény. 

PEČLIVĚ VYBÍRANÉ SLUŽBY 

Pestrost a kvalita poskytovaných služeb je jed-
nou z dalších priorit festivalu. V dosud nejširší 
nabídce budou nově zařazeny vepřové steaky, 
hovězí burgery, domácí hranolky, vše čerstvé  

a zpracované ,,z domácího“ chovu a produkce. 
Dále vám je nabízen pestrý výběr kuřecích,  
hovězích a nemasových směsí, buřty na pivu či 
klobásy. Tradičně je pak zastoupen široký výběr 
Asia bistra až po XXL langoše. Od pátku 12 hod. 
do neděle 12 hod. (dle potřeby) bude v době 
produkce i mimo ní k dispozici NON STOP  
stánek s polévkou, ráno si vždy můžete po-
chutnávat na snídani s čerstvým pečivem a ko-
láči, až do pozdního večera pak na grilovaných 
specialitách. Po celou dobu akce zde bude 
také široký výběr nápojů. Další novinkou je  
uzavření spolupráce s Plzeňským Prazdrojem, 
a.s. Na osmi stanovištích se bude točit 10°  
Radegast a 12° Plzeň. Opět se můžete těšit  
na široký výběr míchaných nápojů, kafé bar  
s pestrým výběrem kvalitních káv. Bohatou  
nabídku má připravenou i vinotéka kvalitních 
vín. Ani letos u nás nebude chybět promo tým 
půvabných hostesek z Jägermeisteru. Zkrátka 
vaše chuťové pohárky budou mít z čeho vybí-
rat a každý si u nás jistě přijde na své. Kvalitní 
sociální zázemí se vším všudy je u nás již samo-
zřejmostí.

IMAGE AREÁLU, NOVINKY

Image areálu a jeho ladění do určitého stylu je 
jednou z charakteristik, které hořický rockový 
festival odlišují od stovek jiných festů. Postup-
ně rok od roku se propagace i image akce vy-
lepšuje, od dvoumetrové plastiky rockového 
symbolu až po nepřehlédnutelnou čtyřmetro-
vou vstupní bránu. Následovala dvanáctimet-
rová kulisa lemující pódium a pětimetrový 
obelisk s plastikou orla na vrcholu. Nacházíme 
se ve městě kamenné krásy, proto je vše ve sty-
lu kamene. No, a co bude letos navíc? Místo 
konání dozdobí dvoumetrový titul The Legends 
Rock Fest a pět vlajek, jimiž chceme vzdát 
hold dosavadním vítězným kapelám, o jejichž 
vítězství rozhodli samotní diváci. V nočních ho-
dinách bude vše patřičně nasvětleno. Jedna 
zajímavost: V den psaní těchto řádků vyšel  
na prestižním hudebním portále ireport  
interview s kytaristou Jirkou Dymo Urbanem  
z jedné z nejpopulárnějších kapel současnosti 
Dymytry, který mimo jiné uvádí: ,,Chceme  
lidem přinést to, co doma u počítače nezaži-
jou.“ The Legends Rock Fest označil za jeden  
z nejoblíbenějších a přízeň tamních fanoušků 
za opravdu potěšující. Podle jeho slov mu  
dobíjejí životní energii. Pevně věříme, že i sna-
ha o tyto ,,detaily“ dokresluje jedinečnou  
a neopakovatelnou atmosféru fanoušků a že si 
všichni opět festival jak se patří užijí. 

DOPROVODNÉ AKTIVITY, SLEVY 

Jak je předesláno v úvodu, The Legends Rock 
Fest již dávno nepředstavuje ,,jen“ dva dny 
skvělé zábavy a odreagování se od běžného  
života. Představuje i příležitost pro příjemně 

strávenou kratší dovolenou. Samotné město 
Hořice v Podkrkonoší jsou místem mnoha  
tradic, zajímavých míst a objektů. To vše nabízí 
i celý region. Několika vybraným tipům jsou 
proto věnovány dvě strany tohoto magazínu. 
Pro předplatitele vstupenek z předprodeje je 
po obdržení ID pásků připravena řada slev,  
které jsou platné po celý následující týden  
po festivalu. Velikou předností je i blízkost řady 
kempů a ubytovacích kapacit zasazených  
do krásné přírody. Jako každý rok nebude  
po dobu festivalu chybět stanové městečko  
a parkování zdarma, které budou opatřeny  
cisternou s pitnou vodou. V tomto směru nás 
těší, že vedle podnikatelsky založené veřejnosti 
jsou partnery festivalu i město Hořice a poprvé 
i Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Festival 
bez partnerů je nemyslitelný a každá pomoc, 
za kterou velmi děkujeme, se počítá. 

ROK SE SEšEL S RO(C)KEM

Festival je opět tady. Přejme si, ať vše organi-
začně klapne, ať si fanoušci užijí kvalitní muzi-
ku a pohodový víkend plný nových a nezapo-
menutelných zážitků. Přejeme všem účast- 
níkům vydařené počasí a jedinečnou atmo-
sféru, kterou si vždy sami vytváří. Získaná pozi-
tivní energie ať každému vydrží přinejmenším 
do příštího festivalu. 

Za realizační tým Zdeněk Lhota - organizátor 
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PO ČERTECH SKVĚLEJ FEST JIŽ POšESTÉ!

| PROGRAM 2017 | DOPROVODNÝ PROGRAM S BLANKOU | 
PŘEHLED DOPROVODNÝCH AKTIVIT VE MĚSTĚ I V KRAJI
| PŘEHLED SLEV PRO DRŽITELE VSTUPENEK Z PŘEDPRODEJE | 

| DůLEŽITÉ KONTAKTY | KDO SE O VÁS BUDE LETOS STARAT | 
NAPIšTE NÁM SVÉ NÁMĚTY A ZÍSKEJTE CD VÍTĚZNÉ KAPELY 

NĚCO NA ÚVOD
První ročník hořického rockového festivalu se konal v roce 2012. Chce se říct, 
jakoby to bylo včera, vzpomínají jeho tehdejší účastníci. Skutečností je,  
že The Legends Rock Fest, vstupuje letos již do svého 6. ročníku. Každoroční 
snahou realizačního týmu je maximální úsilí, aby jeho účastníci vždy zazna-
menali viditelný posun k lepšímu. Patrně i proto fanoušci rockové muziky  
nelitují za naším festivalem cestovat stovky kilometrů napříč celou republi-
kou, přijíždějí do Hořic v Podkrkonoší doslova ze všech koutů České republiky. 
Pro mnohé z nich se stále častěji stává malou dovolenou, na které si užijí  
s celou rodinou nejen dobrou muziku, ale také navštíví řadu zajímavých míst  
v celém Královéhradeckém kraji. Společně se všemi účastníky tu pak vytváří 
osobitou, jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. A právě pro všechny  
fandy je určen i tento festivalový zpravodaj. Rádi bychom vám zpříjemnili celý 
pobyt poskytnutím informací o místních tradicích, o pamětihodnostech  
a lákavých lokalitách, které při příležitosti festivalu jistě stojí za návštěvu.  
V neposlední řadě chceme v našem zpravodaji poděkovat všem partnerům, 
bez kterých by se tato akce jen těžko dala realizovat. Vezměme to ale popořadě. 
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■ Atmosféra The Legends Rock Fest je vždy přátelská, jedinečná a neopakovatelná.

■ Celebrity jezdí na Havaj, my za festem do Hořic.



Před námi je šestý ročník festu a mě vážně moc těší, že jsem od samého 
začátku součástí teamu, který pro vás celý rok program pečlivě chystal. 
Je tomu tak i letos a já si moc vážím toho, že budu zase spojnicí mezi 
stage a vámi, naší festivalou a rockovou rodinou. Na festivalech se od 
moderátorů spíš opouští, ale moje úloha je nikoli festival moderovat, ale 
včas vám sdělovat důležité informace o programu či o případných orga-
nizačních změnách, které mohou v průběhu akce nastat. Přece jen, náš 
fest je živý a pulsující organismus a někdy je potřeba ten jeho tep korigo-
vat tak, aby vše probíhalo jak má a vy jste dostali svou očekávanou porci 
rocku i zážitků, kvůli kterým jste za námi na východ Čech přijeli. 
The Legends Rock Fest je tak, jako každý pořádný rockový festival, přede-
vším o hudbě, která je tím nejdůležitějším stavebním kamenem, o tom 
žádná. Toho jsme si vědomi a také proto patří účinkujícím kapelám ten 
největší kus z celého festivalového koláče. Doprovodný program už jsou 

jen ingredience, které to celé ochutí, propojí a zpestří, a vy budete moci 
získat také zážitkové ceny, které pro vás opět nachystáme do soutěží jak 
v pátek, tak i v sobotu. Budou to vstupenky na bobovou a lanovou dráhu 
ve Špindlerově Mlýně, vstupenky na Laser game v Hradci Králové a také 
vstupenky na prohlídku zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Páteční warm - vylepšíme pro naše nejmenší účastníky festivalu soutěží 
v pojídání tradičních Hořických trubiček, statní rockeři se mohou těšit  
na soutěž s pivními sudy, pro rockerky to bude soutěž v rychlosti pití piva 
a novinkou letošního ročníku bude i soutěž „plechová huba“ pro milovní-
ky chilli papriček. 
Sobota už bude patřit soutěžím kolektivním. Opět tady bude, tak jako 
každý rok, soutěž o nejoriginálnější fans kapely a nebo festivalu LRF  
/dvojice/. Výherce získá repliku ceny pro nejúspěšnější kapelu, určitě 
naše proslulé Hořické trubičky a opět i nějaké zážitkové ceny. 
Také letos budou k dispozici při vstupu do areálu víčka, která můžete 
vhodit do tubusu v našem festivalovém stánku a dát tím hlas kapele, 
která vás nejvíce na festu zaujme. Vyhlášení divácky nejúspěšnější kapely 
je naplánováno na sobotu, přibližně v čase 21:20hod. Vítězná kapela  
získá nejenom prestižní cenu festivalu v podobě sošky, ale také si svým 
vítězstvím zajistí automaticky postup na další ročník festivalu LRF 2018. 
Nejoriginálnější fans a vítězná kapela budou odměněni i ohňostrojem. 
Jak už jsem řekla na samém začátku, náš festival je živý, pulsující organi-
smus a vy, rockeři, rockerky a naši kamarádi, jste jeho hnací motor.  
Já se budu v bagstage snažit dohlížet na to, aby vše šlapalo jak má a aby 
vám neušly případné změny v program. Vynasnažím se, aby informace 
byly co nejpřehlednější. 
Samozřejmě se na mě můžete obracet s případnými osobními ztrátami 
předmětů /nikoli však partnerů/, s nálezy a dalšími důležitými výzvami, 
které bude potřeba sdělit ostatním. 
Těším se moc na setkání s vámi, a především na to, jak to všichni společ-
ně pod Věží rozjedeme! 

ROCK ON! Blanka Malá

2 + the legends rock fest zpravodaj

NĚKOLIK INFORMACÍ PRO LEPšÍ ORIENTACI, ÚSPĚšNÝ A SPOKOJENÝ PRůBĚH

MILÍ ROCKEŘI A ROCKERKY!
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Jako každý ro©k, i letos proběhne soutěž 
o divácky NEJúspěšnější kapelu festivalu. 
Připomeňme, že na historicky prvním 
ročníku 2012 se stala nejúspěšnější kape-
lou formace Komunál. V roce 2013 zvítězi-
la přesvědčivě kapela ŠKWOR. Od roku 
2014, pak i 2015 a 2016 této soutěži doslo-
va kraluje kapela DYMYTRY. O vítězství 
rozhodují fanoušci. Nezapomeňte si pro-
to na pokladně u vstupu, proti platné 
vstupence, vyzvednout hlasovací žeton 
(jeho podoba je každý rok jiná). Udělování 
hlasů probíhá ve festivalovém shopu.  
Najdete jej u vstupu 20 m za pokladnou. 
Vyhlášení proběhne v průběhu sobotního 
večera, v přestávce mezi kapelou DYMYT-
RY a LIMETAL. Line up najdete na zadní 
straně zpravodaje. Hlasuje se ale od první 
minuty festivalu. Vítězné kapele je kromě 
obrovské radosti udělena originální soška 
se symbolem festivalu od Akademické 
sochařky Dagmar Štěpánkové ze SPŠ  
Kamenické a sochařské. Vítězná kapela je 
navíc organizátory automaticky nomino-
vána do programu 2018. A nezapomeňte, 
že po každém vystoupení probíhá u po-
dia autogramiáda. 

DEJTE SVůJ HLAS 
V SOUTĚŽI 
O DIVÁCKY 

NEJÚSPĚšNĚJšÍ 
KAPELU 

■ Festivalový areál se otevírá v pátek od 15:00 hodin (pokladna od 14:00 hodin, v sobotu od 10:00 hodin.)
■ K dispozici jsou 2 pokladny. Jedna (vlevo) je určena pro prodej lístků na místě a pro partnery festivalu. Druhá (vpravo) je určena pro držitele lístků  
 z předprodeje. Ti pak obdrží látkový pamětní ID pásek a v tomto zpravodaji se dozví o přehledu slev. Prvních 100 držitelů lístků z předprodeje  
 obdrží na pokladně zdarma malý festivalový vak. 
■ Areál se uzavírá každý den zhruba jednu hodinu po ukončení programu.
■ Po dobu uzavření areálu je pro občerstvení k dispozici NON STOP stánek umístěný v prostoru ,,U věže.“ 
■ Po celou dobu programu je k dispozici zděné sociální zázemí s toaletami, (odpovídajícím způsobem posílené o mobilní toalety), umývárny  
 a sprchy s přístupem u hlavního vchodu.
■ V době uzavření areálu, kdy probíhá jeho úklid, bude k sociálnímu zázemí vytvořena přístupová ulička, areál je třeba obejít, děkujeme  
 za pochopení.
■ V pátek i v sobotu je pro účastníky festivalu v přilehlé Věži samostatnosti prodloužena provozní doba z 17:00 hod. do 20:00 hod. Současně je zde  
 zřízeno provizorní informační centrum, na získaní jakýchkoli potřebných informací o městě.
■ Rádi bychom zdokumentovali všechna místa, odkud jste k nám přicestovali. Ve festivalovém shopu (20 m po pravé straně za vstupem) bude  
 instalována mapa ČR. Budeme rádi, když nám v ní označíte místo, odkud jste k nám přijeli. Ve stejném fest shopu probíhá i přidělování vašich  
 hlasů vámi vybrané kapele. Můžete si zde zakoupit také limitovanou edici festivalových triček a fest suvenýry. Fest shop slouží i pro odevzdávání  
 slosovatelných anketních lístků (najdete je na zadní straně zpravodaje). Fest shop současně slouží i jako ztráty a nálezy. 
■ Stanové městečko a parkování jsou (na stejném místě) zdarma. Je zde umístěna cisterna s pitnou vodou, omezený počet mobilních toalet  
 a odpadkových košů. Vlastní odpadky proto umístěte do vlastních pytlů, s možností jejich zakoupení za 5,- Kč ve festivalovém shopu. 
■ Dbejte, prosím, na festivalová pravidla (umístěna u vstupu) a pokynů pořadatelské a bezpečnostní služby. Vše je činěno pro úspěšný průběh  
 a spokojenost všech účastníků.
■ Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme co nejspokojenější průběh a zábavu na letošním The Legends Rock Fest.

TAXI: ✆ 777 331 555 / ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: ✆ 606 437 637 / INFOCENTRUM HOŘICE: ✆ 492 105 432

INFO / UBYTOVÁNÍ / VÝLETY: www.thelegendsrockfest.cz / www.horice.org

■ Nad regulérností divácké soutěže dohlíží i Ozzy Osbourne.■ The Legends Rock Fest je festivalem všech generací. Od dětí, mladé  
 a střední generace, 50+, kdy život teprve začíná. Na festu rozhodně.

Jedna z novinek letošního ročníku 2017: Na počest vítězných 
kapel je fest areál lemován vlajkami s jejich vyobrazením. 

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 2014 | 2015 | 2016

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 2013

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 2012

■ Kdo tento fest nezažil, ten jakoby ani nežil.



Letos poprvé budou v areálu instalovány stoja-
ny na prázdné plastové kelímky. Cílem organi-
zátorů je udržet po dobu festivalu čistotu,  
třídit odpad a vytvořit nejdelší ,,kelímkový  
komín“, který bude po skončení festivalu změ-
řen a natrvalo zaznamenán. Budeme rádi, 
když nám s tímto záměrem pomůžete.

the legends rock fest + 321. - 22. 7. 2017

CHCEME BÝT ČISTÝ 
A EKOLOGICKÝ FEST
aneb POMOZTE NÁM VYTVOŘIT 

REKORD O NEJDELšÍ KOMÍN 
Z KELÍMKů
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Soutěžící, jež budeme v průběhu festivalu bedlivě sledovat, se sejdou v čase 16:20 - 16:50 hodin 
(po vystoupení kapely Komunál) u našeho festivalového „orla“ , kde se dozví výsledek hodnotící 
poroty. Oficiální vyhlášení proběhne přímo na stage, přibližně v čase 19:30 - 20:00 hod. (po vystou-
pení kapely Doga). Nejoriginálnější dvojice bude odměněna replikou ceny pro divácky NEJúpěš-
nější kapelu. První tři dvojice budou odměněni vstupenkami na bobovou a lanovou dráhu  
ve Špindlerově Mlýně, vstupenky na Laser game v Hradci Králové a také dárkovým poukazem  
na prohlídku zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou pro celou rodinu. A samozřejmě  
i proslulé Hořické trubičky. Tyto ceny jsou připraveny i pro páteční soutěže. Na počest NEJ úspěš-
nější kapely a všech soutěžících proběhne ohňostroj. Už teď se moc těšíme!

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJšÍ FANS KAPELY NEBO FESTU
Další výzvou pro účastníky je účast v soutěži o nejoriginálnější 
fans kapely nebo festu. Na předchozích ročnících proběhly  
soutěže o nejlepší Kiss makeup, outfit hippies, nejoriginálnější 
fans kapely a při šestém ročníku je zařazena i soutěž o nejorigi-
nálnější fans festivalu. 

■ Nejúspěšnější dvojice z roku 2016, fanouškové Dymytry, 
 která se stala vzácným maskotem celého festivalu.

■ Tradičně nebudou chybět hostesky 
 s Jägermeisterem.

■ Město Hořice je známé i pro svou mimořádnou solidaritu s lidmi se zdravotním a tělesným handica- 
 pem. Jednou z předností areálu je i jeho bezbariérový přístup.

■ Tím nejlepším na celém festu jsou jeho jedineční fanoušci.

NOVINKOU 
JE UZAVŘENÍ 
SPOLUPRÁCE 
S PLZEňSKÝM 
PRAZDROJEM, 
a.s.

THE LEGENDS ROCK FEST ZA FINANČNÍ PODPORY 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A MĚSTA HOŘICE

ZÁšTITU NAD FESTIVALEM PŘEVZAL 
NÁMĚSTEK HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE MARTIN ČERVÍČEK 

A STAROSTA MĚSTA HOŘICE V PODKRKONOšÍ ALEš SVOBODA

! ZTRÁTY A NÁLEZY! 
VE FESTIVALOVÉM SHOPU

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE
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TRADICE
KAMENOSOCHAŘSKÁ šKOLA

Střední průmyslová škola kamenická a sochař-
ská patří v Hořicích mezi řadu zdejších vý-
znamných památek a zajímavostí. Vyhlášená 
sochařská škola byla založena v roce 1884 a vy-
chovala řadu známých sochařů a kameníků. 
Podnětem k založení školy byl zdejší kvalitní 
pískovec (například lom U sv. Josefa), proto se 
také Hořicím říká Město kamenné krásy.  
K lomu U sv. Josefa, kde již téměř 50 let vznika-
jí sochy při známých sochařských sympoziích, 
vede z Hořic trasa, kterou ozvláštňují dřevěné 
plastiky s pohádkovými motivy. V letních měsí-
cích zde můžete sledovat při práci sochaře  
z celého světa. Z jejich děl pak vzniká unikátní 
sbírka světového sochařství v přírodě, umístěna 
na svazích Gothardu a ve Smetanových sa-
dech v Hořicích.
V současnosti v SPŠ kamenické a sochařské  
vyučují umělecké obory Kamenosochařství, 
Konzervátorství a restaurátorství, Užitá malba  
a technický obor Geotechnika (Těžba a zpraco-
vání kamene). 
Několik zajímavostí: Cena pro vítěznou kapelu 
vznikla právě na této škole. Autorkou je Akade-
mická sochařka Dagmar Štěpánková. Na ma-
ketě kamenného obelisku uprostřed festivalo-
vého areálu je umístěn orel, který vznikl díky 
3D technologiím. Zcela horkou novinkou je 
plastika Strom duší, která zdobí stojan na mik-
rofon u frontmena kapely DYMYTRY Honzy. 
Dílo je autorskou prací zdejší studentky Zoy 
Volkové. V neposlední řadě právě studentská 
ubytovna kamenické školy v době prázdnin 
poskytuje účastníkům festivalu přístřeší.

MILETA

Textilní výroba v celé oblasti Krkonoš a jejich 
podhůří má bohatou tradici. Akciová společ-
nost MILETA se díky své obchodní aktivitě stala 
jedním z nejvýznamnějších výrobců košilové 
metráže v Evropě. Produkty Milety a.s. se vy-
značují vysokou kvalitou použitého materiálu. 
Košiloviny, tradiční prvek nejen pánské módy, 
se v relativně krátké době staly hlavním výrob-

ním sortimentem společnosti. Své kolekce  
Mileta a.s. připravuje v přímé spolupráci  
s věhlasnými italskými designéry. Mezi další 
sortiment společnosti patří batisty, damašky, 
kapesníky, lůžkoviny a hotelový program.  
Nabídku kvalitního textilu můžete ocenit  
i ve zdejší podnikové prodejně v Hořicích. 
Mileta a.s. jako jeden z nejvýznamnějších  
zaměstnavatelů regionu finančně podporuje 
rockový festival a zajišťuje pro své zaměstnan-
ce vstupenky. Děkujeme tímto za podporu 
kulturního vyžití nejen hořických občanů.   
DĚKUJEME! 

HOŘICKÉ TRUBIČKY

Již více jak dvě století se v Hořicích a přilehlých 
obcích  vyrábí sladké oplatkové trubičky. Počá-
tek se traduje již do doby napoleonských válek, 
kdy podle legendy sdělil paní Líčkové recept 
na výrobu trubiček raněný osobní kuchař císa-
ře Napoleona Bonaparte při svém návratu přes 
České země po porážce v Rusku v roce 1812 
jako odměnu za své uzdravení. Cílevědomou  
a trpělivou prací místních obyvatel stala se tato 
oblíbená cukrovinka tradiční a pevně spjatou 
specialitou s městem Hořice.
Oplatkové Hořické trubičky s charakteristickou 
sladkou chutí a jedinečnou vůní se staly  
pojmem, který se vžil za léta výroby do podvě-
domí spotřebitelů. Kofránkovy Hořické trubič-
ky získaly celkem 65 ocenění a diplomů z nej-
různějších domácích i zahraničních výstav. 
Označení Hořické trubičky vychází z tradice, 
která byla a je v tomto městě rozvíjena a udr-
žována po další generace. Výrobci tohoto sdru-
žení prokazatelně vycházejí při výrobě z histo-
rických pramenů. Při zpracování surovin 
dodržují receptury korespondující s tradiční 
výrobou v Hořicích. Sdružení výrobců Hořic-
kých trubiček zahrnuje několik hořických  
podnikatelů, mezi které patří například: Hořic-
ké trubičky Olča, Hořické trubičky Strix Hořice, 
s.r.o., Kubištovy Hořické trubičky – Janka,  
Petráčkovy Hořické trubičky, Tradiční hořické 
trubičky, Uni Roll Czech, s.r.o., PEKAN, Jiří  
Andrle. Sdružení výrobců Hořických trubiček 
mimo jiné zařídilo, že Hořické trubičky získaly 
titul Chráněné zeměpisné označení.
Festival v současné době spolupracuje s výrob-
cem Kubištovy Hořické trubičky. Právě tento 
výrobce věnuje soutěžícím, v rámci doprovod-
ného programu, trubičky ze své produkce. 
Účastníkům se vstupenkami z předprodeje 
pak poskytuje po dobu jednoho týdne své pro-
dukty s 10% slevou. Do budoucna uvažujeme, 
že bychom přímo na festivalu předvedli ukáz-
ky výroby tradičních Hořických trubiček. Děku-
jeme za podporu výrobcům této pochoutky. 
DĚKUJEME!                          

MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY

Závody silničních motocyklů mají v Hořicích 
dlouhou tradici. První motocyklový závod se jel 
již v roce 1936. První ročník 300 zatáček, se pak 
jel v roce 1961. V letošním roce, v obvyklém 
květnovém termínu, se na populárním přírod-
ním okruhu v Hořicích, jel již pětapadesátý 

ročník 300 zatáček Gustava Havla. Kromě  
tohoto závodu se na hořické trati jede ještě  
jeden závod. Jedná se o Českou Tourist Trophy, 
tedy o závody závodních motocyklů staršího 
data výroby. Součástí České Tourist Trophy jsou 
závody IRRC, což je neoficiální závod mistrov-
ství Evropy na přírodních okruzích. Startovat  
v Hořicích na závodech je pro každého závod-
níka splněním snu. Stalo se již samozřejmostí, 
že na závody se sjede více jak 200 závodníků  
ze 14ti zemí Evropy. A to velké divadlo sleduje 
20 tisíc nadšených diváků.  
Navzdory nesnadným začátkům si The Legends 
Rock Fest našel své pevné místo v kalendáři 
akcí probíhajících v areálu Automoklubu  
,,U věže“, kdy se daří vykomunikovat často i nej-
menší detaily pro úspěšné zvládnutí celého 
festivalu. DĚKUJEME!   

STOJÍ ZA NÁVšTĚVU 
  
KOUPALIšTĚ DACHOVY 

Jedná se o prvorepublikové koupaliště s uni-
kátní dřevěnou architekturou, s jedinečnou  
atmosférou. Stylové koupaliště napájí silné les-
ní prameny a o čistotě vody svědčí výskyt čolka 
horského. Dřevěné kabinky jsou zachovány  
ve stylu počátku 20. století. Uprostřed koupali-
ště je dřevěný ostrůvek, pláže jsou písečné  
i travnaté, nechybí skokanský můstek. Je zde  
i spousta atrakcí na ukrácení lenošení na slun-
ci. Zahrát si můžete petanque, plážový volej-
bal, stolní tenis nebo si jen tak zaházet s fris-
bee. Pro nejmenší je k dispozici netradiční 
hřiště z vrbového proutí, trampolína a brouzda-
liště s upravovanou vodou. Ubytovat se můžete 
přímo v areálu koupaliště v chatkách nebo  
ve vlastních stanech.
Účastníkům se vstupenkami z předprodeje pak 
poskytuje po dobu jednoho týdne 10% slevu.  

MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTATNOSTI

Unikátní pískovcová stavba měla sloužit  
původně jako letecký maják na lince Praha – 
Warszawa. Dnes je to zejména rozhledna  
a památník obětí obou světových válek i proti-
komunistického odboje. Z ochozu je krásný 
výhled jižním směrem na město a Polabí,  
severním pak na malebné Podkrkonoší i na  
Krkonoše. Celá věž je zakryta hvězdářskou  
kopulí. V jejím těsném sousedství je autokemp, 
kde se také nachází start a cíl legendárního 
motocyklového závodu a odehrává se zde  
rockový festival.

Základní kámen věže byl položen 10. července 
1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Rozhledna 
je postavena z pískovce z nedalekého lomu  
U sv. Josefa. Po různých peripetiích se celkové 
obnovy Masarykova věž samostatnosti dočkala 
až po roce 1989 a koncem 90. let bylo na pro-
stranství před věží umístěno sousoší s názvem 
Legie za hranicemi. 
Masarykova věž samostatnosti je přístupná  
veřejnosti. 

POZOR!  V době festivalu je prodloužena pro-
vozní doba až do 20 hodin. Současně je zde 
umístěno improvizované informační cent-
rum, kde se dozvíte zajímavosti o řadě dal-
ších míst, které stojí jistě za návštěvu. Mohou 
mezi ně patřit například:
- Sochařský park (volně přístupný) s Galerií  
 plastik a Smetanovými sady. 
- Cyklostezka Hořice, která je spojnicí mezi  
 městem, přírodním koupalištěm Dachovy,  
 bývalým kamenolomem U sv. Josefa a již  
 zmíněným sochařským parkem s nedaleký- 
 mi Smetanovými sady. Vhodné i pro účastníky 
 se zdravotním handicapem.
- Naučná trubičková stezka pro děti i dospělé,  
 s možností získání sladké odměny ve Smeta- 
 nových sadech.
- Vycházkový okruh městem, který zahrnuje  
 14 zastavení s naučnými panely u nejvýznam- 
 nějších památek města.
- První hořický guest samá socha jest… je šesti- 
 kilometrový okruh na způsob šipkované  
 s tajenkou a pokladem.

O ŽIŽKůV šTÍT  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– duben
Tradiční pochod, který je organizován Klubem českých turistů, je víta-
ným začátkem turistické sezóny.

300 ZATÁČEK GUSTAVA HAVLA  –––––––––––––––––––––––––––––––––  květen
Legendární mezinárodní závod silničních motocyklů, který se jezdí  
v Hořicích v Podkrkonoší od roku 1936.

CULTURAL REGGAE VIBEZ  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  červen
Festival zaměřený na reggae, dub, dancehall, world music, reggae-
-jungle a pod. Areál festivalu se nachází na unikátním místě uprostřed 
lesa v prostoru bývalého pískovcového lomu U sv. Josefa. 

FESTIVAL KRÁSNÝCH UMĚNÍ  –––––––––––––––––––––––  červen – červenec 
Setkávání současných umělců z celého světa, představení elementár-
ních kulturních a uměleckých tradic dané země a navázání dlouhodo-
bější spolupráce mezi umělci. 

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– červenec
Jednou za dva roky v Lomu U Sv. Josefa mohou návštěvníci vidět  
při práci sochaře světové úrovně. Výsledkem je ojedinělá sbírka  
moderního sochařství, která čítá více než 130 plastik pod širým nebem 
- Sochařský park. 

THE LEGENDS ROCK FEST  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– červenec
Dvoudenní rockový festival. Každoročně představuje přední kapely 
české rockové scény. Na své si přijdou všechny věkové generace z celé 
ČR, pro které se festival stále více stává příležitostí pro příjemně proži-
tý prodloužený víkend nebo pro malou letní dovolenou s nabitým  
programem. 

ČESKÁ TOURIST TROPHY IRCC  –––––––––––––––––––––––––––––––––––– srpen
Neoficiální mistrovství Evropy na přírodních okruzích IRCC, Přebor ČR 
klasik a Pohár na přírodních okruzích. 

SLAVNOSTI HOŘICKÝCH TRUBIČEK  ––––––––––––––––––––––––––––––––  září
Celodenní akce s mezinárodním kulturním programem, jarmarkem, 
soutěžemi a dílničkami pro děti na náměstí Jiřího z Poděbrad  
s „trubičkovou“  tématikou.

JAZZNIGHTS  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– listopad
Mezinárodní džezový festival, který má skvělý zvuk již 22 let v Domě 
kultury Koruna. 

Další informace na: 

www.infocentrum-horice.org 

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH VÝZNAMNÝCH AKCÍ POŘÁDANÝCH V HOŘICÍCH

Vážení návštěvníci festivalu,
Všechny vás zdravím a srdečně i vítám  
u nás v Hořicích. 
Ve většině měst se konají nejrůznější kultur-
ní a sportovní akce. Některé z nich mají vět-
ší než lokální přesah a jednou z nich je Vámi 
právě navštívený The Legends Rock Fest. 
Festival je jednou z akcí, které si nejen u nás 
v Hořicích vybojovaly své místo na slunci.  
Za pět let své existence je vyhlášený svou 
organizací, výběrem kapel, ale i novinkami, 
které každý rok posouvají jeho úroveň stále 
výš, abyste Vy, návštěvníci, byli co nejvíce 
spokojeni.
Díky poctivé práci pořadatelů v čele se 
Zdeňkem Lhotou dělá tento rockový  
hudební festival výbornou reklamu nejen 
jim, ale i celému městu. Posluchači tak mají 
možnost zjistit, kde vlastně ty naše Hořice 
leží. Ten, kdo vystoupá několik desítek scho-
dů na nedalekou Masarykovu věž samostat-
nosti, zjistí, jak mimořádně pěkné umístění 
v krajině město Hořice má. A pokud si ně-
kdo najde chvilku na osvěžení, projde se pár 
set metrů lesem, objeví neopakovatelnou 
atmosféru jednoho z nejkrásnějších a nej-
větších přírodních koupališť v Čechách. 
Tak to jsou ty naše Hořice! Věřím, že Vám 
přirostou k srdci a nejste v našem krásném 
městě naposledy. Přeji Vám skvělý zážitek  
z festivalu a spoustu krásných vzpomínek  
z města kamenné krásy a sladkých trubiček.

Aleš Svoboda
starosta města Hořice v Podkrkonoší 

SLOVO 
STAROSTY
MĚSTA HOŘICE

HOŘICE JSOU NAšE TRADICE
Mnozí z účastníků z celé České republiky, kteří se na festival chystají přijet poprvé, se často ptají, které že jsou to ty ,,naše“ Hořice? Na mapě je totiž našli celkem čtyřikrát! Místní patriot 
rázem namítne: ,,No jaké asi? Naše přece!“ Město kamenné krásy - Hořice v Podkrkonoší – je známé tradiční těžbou kamene, a s tím souvisejícím sochařstvím, především pak známou  
sochařskou školou. Město je také proslulé výrobou tradičních Hořických trubiček,  textilním průmyslem a v neposlední řadě je to město motocyklových závodů. Dnes již můžeme tyto  
tradice doplnit také o rockový festival The Legends Rock Fest, který právě vstupuje do svého šestého ročníku. Návštěvníci festu mají možnost se seznámit nejen s výše jmenovanými  
tradicemi, ale i se zajímavými místy, které určitě stojí za poznání. Za zmínku jistě stojí i fakt, že samotné město Hořice v Podkrkonoší se postupně stalo významným partnerem a pod-
porovatelem festivalu. Každé partnerství má i přímý vliv na propagační, programovou, organizační a celkovou úroveň akce. Bylo by tedy ideální, kdyby se v příštích ročnících město stalo 
hlavním partnerem The Legends Rock Fest. Každopádně v tuto chvíli městu děkujeme za veškerou přízeň a z jeho tradic zmiňme ty, jejichž nositelé s festivalem rovněž přímo spolupracují.
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Velmi dobře si pamatuji, kdy tento festi-
val vznikal. Ze začátku to vypadalo dost 
bláznivě. Uspořádat festival v Hořicích  
v době, kdy i některé zažité akce hlásily 
problémy. A přesto se povedlo. Když se 
dnes řekne rockový festival se skvělou  
atmosférou, našlapaným programem  
a kvalitní hudbou, vybavím si The Le-
gends Rock Fest. Je to významná akce 
pořádaná v našem krásném kraji.
Zdeněk Lhota a jeho tým odvedli velký 
kus práce, díky ohromné zarputilosti  
doslova festival vypiplali z ničeho. Takový-
to přístup je mi velmi sympatický. Vždyc-
ky jsem takový uznával.  
A na co se letos nejvíce těším? Určitě  
na největší hvězdu Škwor, dále pak  
na Krucipüsk a samozřejmě na Komunál.
Hodně štěstí do budoucna vám všem  
a celému festivalu. Pěkný zbytek léta  
a We will rock you!

Váš Martin Červíček 
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

ZÁMEK KARLOVA KORUNA
    
Malebný barokní zámek přístupný veřejnosti 
se nachází v Chlumci nad Cidlinou na břehu 
řeky Cidliny a po celá tři staletí je spjat s rodem 
Kinských. K jeho stavbě přizval hrabě František 
Ferdinand Kinský českého architekta italského 
původu Jana Blažeje Santiniho - Aichela  
a pražského stavitele Františka Maxmiliána 
Kaňku. Na počest návštěvy císaře Karla VI. byl 
zámek pojmenován Karlova Koruna. Roku 1943 
byl zámek těžce poškozen požárem. Po rekon-
strukci vlastnil zámek Československý stát  
a byla zde umístěna expozice Národní galerie.
V roce 1992 byl celý objekt navrácen rodině 
Kinských. Expozici Národní galerie nahradila 
zámecká expozice, týkající se dějin rodu  
Kinských a chovu koní v Chlumci nad Cidlinou. 

Nádherný park obklopující zámek je celoročně 
otevřen. V prostorách zámku a oranžérie mů-
žete uspořádat firemní prezentaci, seminář, 
školení, obchodní jednání, recepci, svatební 
obřady a další společenské akce.
Novinkou pro letošní sezonu je zde krásná  
výstava Šaty pro nevěstu v dobách minulých. 

Pro děti je opět otevřena Pohádková cesta  
zámeckým parkem. Nově je zpřístupněna tra-
sa pod zámku s hledáním v orientační mapě, 
výsledkem běhu bude vyluštění tajenky a zápis 
do tajemné knihy nejlepších luštitelů. Po celou 
letní sezónu bude pro návštěvníky zámku ote-
vřena restaurace Zámecká terasa. 
Každá z prvních tří dvojic v soutěži o nejorigi-
nálnější fans obdrží dárkový poukaz se vstu-
penkou pro celou rodinu. Pro předplatitele 
lístků na rockový festival je poskytnuta sleva  
na vstupném do zámku Karlova Koruna. (Vzdá-
lenost z Hořic v Podkrkonoší do Chlumce nad 
Cidlinou je 30 km.) 
Info: www.karlovakoruna-zamek.cz

FAJN PARK 

Poblíž Chlumce nad Cidlinou se nachází  
zábavní park, jaký nemá široko daleko obdoby. 
Je přímo stvořen pro trávení volného času, a to 
doslova celé rodiny. Ve Fajnparku naleznete 
mnoho originálních atrakcí pro malé děti i ty 
odrostlejší a také řadu zajímavých akcí. Máte 
možnost si vyzkoušet fotbal se zorba koulemi, 
plážové sporty nebo se vydat rovnou mezi  
dinosaury. Je zde postaveno pro ty nejmenší 
nádherné miniměsto, uvítáte jistě i chodník 
pro bosé nohy a zoopark. Několik trampolín  
od malých po ty největší si mohou vyzkoušet 
děti i dospěláci. Oblíbená jsou safari auta, ty si 
děti mohou v upraveném terénu dokonce 
samy řídit. Po zaplacení vstupného jsou již 
všechny atrakce zcela zdarma. Pro předplatite-
le lístků na rockový festival je poskytnuta  
sleva na vstupném. (Vzdálenost z Hořic v Pod-
krkonoší do Fajnparku je 28 km.) 
Info: www.fajnpark.cz 

BOBOVÁ DRÁHA HAPPY WORLD     

V nejznámějším centru Krkonoš ve Špindlero-
vě Mlýně je pro návštěvníky připravena řada 
atrakcí, jedna z těch špičkových je Bobová  
dráha HappyWorld. Špindlerovská bobovka 
byla postavena v roce 1997 jako první projekt 
tohoto druhu v České republice a patří mezi tři 
nejatraktivnější projekty tohoto druhu na svě-

tě! Má délku 1400 m, 22 zatáček, 5 terénních 
zlomů a tři tunely. Jedno i dvoumístné boby 
mohou dosahovat okamžité rychlosti až kolem 
65 km/hod. Celá dráha je v souladu s bezpeč-
nostními předpisy a při dodržení provozních 
předpisů je absolutně bezpečná. Bobovka je  
v provozu po celý rok.  Bezprostředně u obou 
bobových drah je možné zaparkovat. Návštěv-
níkům je k dispozici i kvalitní občerstvení včet-
ně grilovaných uzenin nebo zmrzliny s poseze-
ním na terasách u bobových drah. Bobová 
dráha letos slaví 20 let jejího úspěšného provo-
zu a pro aktivní výlet je jako stvořená.

Provozovatelé špindlerovské bobové dráhy  
věnují vstupenky na tuto ojedinělou atrakci 
účastníkům soutěží, které se na festivalu  
uskuteční v rámci doprovodného programu. 
(Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Špindle-
rova Mlýna je 62 km.) Info: www.bobovka.cz

AUTOKEMP MILOVICE U HOŘIC 

Areál se nachází nedaleko od Hořic v Podkrko-
noší směrem na Hradec Králové a v provozu  
je od května do září. Mimo toto období lze  
pobyt zajistit po vzájemné dohodě. Můžete se 
zde ubytovat  ve vlastních zařízeních, například 
s obytnými přívěsy či stany. Jinak jsou zde  
návštěvníkům k dispozici chatky, mobilní 
domy a celoroční ubytování v několika poko-
jích. Všechna ubytovací zařízení jsou kvalitně 
vybavena pro vaši pohodlnou dovolenou. 
Kemp má společné sociální zařízení a samo-
statné hygienické zařízení pro vozíčkáře.  
V areálu je koupaliště s upravovanou vodou,  
je zde také hřiště na volejbal, plážový volejbal, 
fotbal, dále minigolf, tenis, automatická kužel-
na a venkovní relaxační kout. Areál je vhodný 
nejen pro klasickou rodinnou dovolenou,  
ale i pro pořádání různých akcí, školních výletů 
či sportovních soustředění a škol v přírodě.  
V jeho blízkém okolí je řada turisticky zajíma-
vých míst, které jsou protkány sítí turisticky 
značených cest a cyklostezek. 
Pro předplatitele lístků na rockový festival je 
poskytnuta sleva ke vstupu na koupaliště.  
(Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Milovic 
jsou 4 km.) 
Info: www.miloviceuhoric.cz/kemp

KEMP PECKA 

V malebném městečku Pecka, kde se také  
nachází známý hrad Pecka, je pro návštěvníky 
k dispozici výborný kemp. V roce 2015 dokonce 
získal titul Kemp roku, stal se nejlepším rekre-
ačním zařízením v Královéhradeckém kraji.. 
Nabízí zde ubytování v chatkách s vlastním  
sociálním zařízením, celodenní stravování v re-
stauraci, možnost vlastního grilování. K dispo-
zici je také koupaliště, sportoviště, půjčovna 
jízdních kol a sportovních potřeb. Vyžití zde 
najdou i milovníci čtyřkolek a minibiků.
Mezi největší přednosti tohoto rekreačního  
zařízení patří venkovní bazén se špičkovou kva-
litou vody. Návštěvníci si pochvalují dostatečný 
počet parkovacích míst na parkovišti před are-
álem a také na rezervním parkovišti nad kou-
palištěm. Celý areál je vhodný pro rodinnou 
dovolenou i pořádání společenských a spor-
tovních akcí. Pro předplatitele lístků na rocko-
vý festival je poskytnuta sleva na koupaliště.  
(Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší na Pecku  
je 15 km.) Info: www.kepmpecka.cz

TIPY K NÁVšTĚVĚ DALšÍCH ZAJÍMAVÝCH MÍST V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI JE RADOST ŽÍT
Stejně tak jako město Hořice v Podkrkonoší, i celý Královéhradecký kraj disponuje nesčetným počtem zajímavých míst a stovek tradic. V tomto směru by na ucelený popis kraje nestačila 
ani celá kniha. Letošní 6. ročník The Legends Rock Fest  po několika neúspěšných žádostech o spolupráci v předchozích letech se poprvé koná i za finanční podpory Královéhradeckého 
kraje. Rádi tedy  touto cestou seznámíme  účastníky festu ze všech koutů republiky alespoň s několika místy, která určitě stojí za pozornost. I zde vybíráme místa (subjekty), které s naším 
festivalem opět přímo spolupracují. K nim pak připojujeme několik tipů z bližších i vzdálenějších míst, které patří mezi ty nejzajímavější.

Zábavný Fajn park u Chlumce nad Cidlinou 
(nově otevřen od 30. dubna 2016)
Základní vstupné dospělí 240 Kč
Pro předplatitele 210 Kč
www.fajnpark.cz 

Přírodní koupaliště Dachova u Hořic
Cena vstupného dospělí 40 Kč
Pro předplatitele 35 Kč
www.tshorice.cz/koupaliste

Koupaliště Milovice u Hořic
Dospělí celodenní vstupenka 60 Kč
Pro předplatitele 40 Kč
odpolední od 16:30 hod. 25 Kč
www.campmilovice.cz

Koupaliště a kemp Pecka 
Cena vstupného dospělí 55 Kč
Pro předplatitele 30 Kč
www.kemppecka.cz 

Zámek Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou
Cena vstupného dospělí 90 Kč
Pro předplatitele 50 Kč
www.karlovakoruna-zamek.cz
www.kinskycastels.com  

Nákup Kubištových Hořických trubiček
Sleva 10 % na všechny produkty
Klicperova 2171 (u čerpací stanice Benzina)
www.horicketrubicky.eu 

PŘEHLED SLEV PRO DRŽITELE VSTUPENEK Z PŘEDPRODEJE
Jak jsme slíbili, představujeme vám tímto přehled slev pro 6. ročník 2017, které jsou platné pro držitele vstupenek z předprodeje,  
s látkovými ID pásky. Slevy platí od neděle 23. 7. do neděle 30. 7. 2017. Využijte proto všech avizovaných výhod, ať to stojí za to!

LES KRÁLOVSTVÍ - PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ  ––––––––––––––––––––
někdy také nazývaná Těšnovská, byla v roce 1964 zapsána na seznam 
technických památek, v současné době se stala dokonce národní  
kulturní památkou. Údolní nádrž se nachází na řece Labi a od města 
Dvůr Králové nad Labem je vzdálena zhruba 6 km. (Vzdálenost z Hořic 
v Podkrkonoší k přehradě je 19 km)

HRÁDEK U NECHANIC – ZÁMEK  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
který se nachází 10 km od Hradce Králové, nedaleko městečka Necha-
nice, je nazýván také malá Hluboká. Nechal jej zde postavit v letech 
1839 – 1857 hrabě František Arnošt Harrach jako letní sídlo hraběcí-
ho rodu. Státní zámek Hrádek u Nechanic byl v roce 2001 prohlášen  
národní kulturní památkou. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší k zám-
ku je 20 km, info: www.hradekunechanic.cz)

ZOO DVůR KRÁLOVÉ  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem je jednou z největ-
ších zoologických zahrad v Česku, také je jedním z nejvýznamnějších 
chovatelů afrických zvířat ve světě. Domov tu získalo na 60 ha téměř 
dva a půl tisíce živočichů ze všech kontinentů, je zde i největší kolek-
ce afrických zvířat v Evropě. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší k ZOO  
je 21 km, info: www.zoodvurkralove.cz)

KUKS  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Národní kulturní památka Kuks (bývalý klášter se špitálem) byl zalo-
žen koncem 17. století hrabětem Františkem Antonínem Šporkem,  
dodnes je významným památníkem barokního umění, které zde  
vytvořil zejména slavný sochař Matyáš Bernard Braun. Při komento-
vané prohlídce vás zaujme především historická barokní lékárna,  
unikátní jsou Braunovy originály soch alegorií dvanácti Ctností  
a dvanácti Neřestí. Nádherný je také Kostel Nejsvětější Trojice a při-
lehlá zahrada, ve které se pěstují bylinky a léčivé rostliny. (Vzdálenost 
z Hořic v Podkrkonoší ke Kuksu je 27 km, info: www.hospital-kuks.cz)

HRAD KOST  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kost je jedním z mála zbývajících středověkých hradů v České repub-
lice a je považován za druhý nejvýznamnější. Nachází se v Českém ráji  
v malebném údolí Plakánku nedaleko Sobotky a zámku Humprecht. 
(Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší na hrad Kost je 42 km, info: www.
kost-hrad.cz)

PRACHOVSKÉ SKÁLY  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pískovcové skalní město leží na jižním okraji Českého ráje nedale-
ko Jičína. Rozlohou je neveliké, ale turisticky a horolezecky bohaté  
skalními seskupeními s prehistorickými nálezy; je chráněno jako pří-
rodní rezervace. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Prachovských 
skal je 32 km, info: www.prachovskeskaly.com)

BABIČČINO ÚDOLÍ  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V Babiččině údolí na Náchodsku nedaleko České Skalice vede známá 
naučná stezka, na které najdete celkem 25 zastavení. Texty na tabulích 
vám připomenou  postavu babičky ze stejnojmenné knížky Boženy 
Němcové  i osudy celé rodiny Panklovy a dalších obyvatel,  žijících více 
než před sto lety v podzámčí a okolí Ratibořického zámku. Určitě stojí  
za zhlédnutí Ludrův mlýn, mandl, Panská hospoda, sousoší Babičky  
s dětmi, Staré bělidlo, Viktorčin splav, Lovecký pavilon a samozřejmě 
Ratibořický zámek s překrásným parkem. Babiččino údolí bylo v roce 1952 
vyhlášeno Státní přírodní rezervací. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší 
do Babiččina údolí je 52 km, Info: www.ratiborice-babiccinoudoli.cz)

SNĚŽKA  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
naše nejvyšší hora měří 1603 m n. m. Jedná se o nejvyšší horu Hraniční-
ho (Slezského) hřebenu Krkonoš, Sudet, Čech i celého Česka a Slezska. 
Přibližně přes vrchol Sněžky prochází česko-polská hranice. Na vrchol 
vede ze 4,5 km vzdálené Pece pod Sněžkou moderní kabinková lanov-
ka. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Pece pod Sněžkou je 60 km, 
info: www.horasnezka.cz)

BROUMOVSKÝ KLÁšTER  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jedna z nejvýznamnějších barokních památek v Královéhradeckém 
kraji. Objekt je po rozsáhlé revitalizaci, která se týkala nejen samot-
né budovy, ale také téměř tříhektarové klášterní zahrady. Celý klášter 
včetně kostela sv. Vojtěcha a zahrady byl v roce 1995 vyhlášen národní 
kulturní památkou. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Broumova je 
90 km, info: www.klasterbroumov.cz)
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G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

KOMPLETNÍ SORTIMENT VÝROBKů 
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 

SPECIALIZACE NA KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBY

 TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

VZORKOVÁ PRODEJNA: DŘÍSY, PRAHA 

www.dekstone.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Přední dodavatel služeb v oblasti nakládání s odpady, využití a odstraňování odpadů. 

Sanace ekologických zátěží. Údržba komunikací, zeleně veřejných prostor.

www.mariuspedersen.cz

Servisní organizace 
manipulační techniky 

a vysokozdvižných vozíků 
s působností v celé ČR.

Praha
Dvůr Králové nad Labemwww.plachetka.cz   

Nejrozsáhlejší realizace 2016 
na příletové hale Terminálu 1 

Letiště Václava Havla s úsporou 
energií 84 % a 94 %.  

www.ekoledlights.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

H L A V N Í  P A R T N E R

www.cez.cz
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ZeměměřicKá fiRma, 
PoSKytující KomPLexní 

ZeměměřicKé SLužby
- oStRoměř -

www.geoplancz.cz

VELKOOBCHOD A DISTRIBUCE 
ALKOHOLU, LIMONÁD, 

CUKROVINEK, TABÁKOVÝCH 
VÝROBKů A DROBNÉ DROGERIE

www.adam-velkoobchod.cz

Vývoj, výroba a prodej 
kabelových svazků a kabelové konfekce. 

Zakázkový vývoj a výroba elektroniky 
a plošných spojů - Ostroměř

www.emtron.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Výkup železa a barevných kovů. 
Prodej pevných paliv, propanbutanových láhví, 

štěrků, písků a drti. 
 Kontejnerová přeprava. Pneuservis - Ostroměř

www.paliva-gabriel.cz

Prodej a montáž 
podlahových krytin, dveří, oken 

a příslušenství do interiéru - Chodovice
www.svartes.cz 

Kvalitní kuchyně české výroby. 
Od návrhu a zakázkové výroby 

po odbornou montáž. 
Prodejna nábytku - Hořice

www.nabytekhorice.cz

léčivé šperky 
z Bali

www.souloftravel.cz

Počítače a notebooky, digitální 
fotoaParáty, telefony a tablety, 

Příslušenství, servis - Hořice 
www.x-comp.cz

Vývoj, výroba, prodej a servis techniky 
pro přepravu dřeva. Soupravy s teleskopickými 
a neteleskopickými návěsy, soupravy s přívěsy, 

vkládané a universální plošiny, nástavby tažených 
vozidel, přestavby - Chvalina, Hořice

www.hs-horice.cz

ZakáZková 
výroba 

Z nereZové 
oceli,

průmyslové 
odvodněníwww.laf.cz

Inženýrské sítě, zemní práce, autodoprava, 
výstavby a opravy chodníků. Řízené protlaky.

www.nadoz.cz

Zkoušky a certifikace ve vybraných 
oblastech stavebnictví - Hořice

www.zkk.cz

Revize komínů, frézování a vložkování. 
Prodej, instalace a servis krbových 

kamen, stavba krbů 
Městec Králové, Dvůr Králové nad Labem

www.jirkaasyn.cz

Hotel Dachova se staročeskou restaurací 
Vás zve k posezení u klasického českého jídla. 

Možnost využití velkého sálu a salónku v roubence.
Dachova 1792 •Hořice 508 01
tel.: 720 429 266, 727 840 500

www.dachova.cz

www.spsks.cz  

Umělecké obory 
kamenosochařská tvorba, restaurování 
a konzervování kamene, užitá malba 

Technické obory 
těžba a zpracování kamene, 

těžba a zpracování ropy a zemního plynu 

Ubytování 
ve vytápěných apartmánech, 

chatkách, stanu, karavanu 
či obytném autě

www.kempuveze.czNáměstí Jiřího z Poděbrad / Hořice
www.kralovskydvur.cz

 Bobová a lanová dráha Špindlerův Mlýn

www.bobovka.cz

Služby v oblaSti 
expreSního 
digitálního 
i klaSického 
ofSetového 
tiSku. 
grafické Studio, 
finalizace 
výrobků, 
doprava 
 - Jičín -www.rktisk.cz

Nabízí 
detektivní 

a bezpečnostní 
služby, 

vymáhání 
pohledávek, 
zdravotnické 

dozory  
www.pohledavkyhlousek.cz

Moderní akční adrenalinová hra podobná paintballu. 
Přijdte si zahrát 

jednu z nejzábavnějších akčních her současnosti. 
- Hradec Králové -

www.lasergame-hk.cz

Zpravodajský server 
pro východní Čechy – KrálovéhradecKý 

a pardubický kraj

www.vychodocech.cz

www.hvp.cz
Nabízí pojištění domů, bytů,  

havarijní pojištění. 
Pojištění podnikatelů, měst a obcí. 

Zakázková výroba kuchyní, vestavných 
skříní, dětských pokojů, školek, škol 

a dalšího bytového nábytku - Hněvčeves

HUDBA PRO VÁS
www.rockpalace.cz www.musicmap.tv 

Vaše brána 
do království úspěšné reklamy

www.kralovskytisk.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE



8 + the legends rock fest zpravodaj

t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t + w w w . t h e l e g e n d s r o c k f e s t . c z + t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t

ÚZKÝ PŘÍPRAVNÝ TÝM:

Organizátor, propagace, reklama:
Bc. Zdeněk Lhota, Hořice

Program, jednání s účinkujícími:
Jana Hejčová, Liberec
Grafik, správce webu:
Ivo Vičar, Kutná Hora
Marek Krögler, Praha 

Catering, stánkový prodej, pronájem:
Bohuslava Lhotová, Hořice

Festivalový zpravodaj:
Bc. Zdeněk Lhota, Hořice

Ivo Vičar, Kutná Hora
Eva Veselá, Krkonoše
a další dopisovatelé 

Public relations:
Nicola Bernard, Liberec

Hospodář:
Michaela Rybová, Pecka 

ZAJIšTĚNÍ V MÍSTĚ FESTIVALU 

Zvuk, světla:
Benny Sound 

Standa Beneš, Mladá Boleslav, + 4
Podium:

Jiří Nazarov, Pardubice
Moderátor:

Blanka Malá, Dvůr Králové
Péče o účinkující:

Jana Hejčová, Liberec 
Ladislav Hampl, Mirka Hamplová, 

Klára Lhotová, Hořice 
Mirka Eisnerová, Ivana Krůtová, Teplice

Image a orientace festivalu: 
Ivo Vičar, Kutná Hora

Zdeněk Stejskal, Poděbrady
Stage manager:

Dáša Vlková, Kolín 
Bedňáci:

Martin Tomíček, Jičín, + 5
Fotografové, kamera, report:

Jan Švanda, Moravské Budějovice 
Josef Beník, Chudenice 
Nicola Bernard, Liberec

Pavel Zajíček, Česká Lípa
Jan Macháček, Hradec Králové 
Příprava technického zázemí:

Martin Hamáček 
a dalších sedm technických pracovníků 

Elektrorozvody, osvětlení:
Vladislav Bahník 
Mobilní toalety: 

Jiří Seidl, Dvůr Králové
Plzeňský Prazdroj: 

Aleš Přibil 
a dalších osm technických pracovníků 

Sodovkárna Koli Kolín:
Ing. Pavel Vavruška, Kolín 

a další tři techničtí pracovníci
Hospodář: 

Michaela Rybová, Pecka
Občerstvení, stánkový prodej, 

služby, zásobování, koordinace: 
Bohuslava Lhotová, Hořice

Eva Lhotová, Brno 
Výčep / Bar u podia: 

Hanka Koutníková, Hradec Králové, + 2 
Výčep / Bar u chatky:

Renata a Jan Bukačovi, Hořice 
Výčep 1: 

Matěj Hlavatý, Miletín, + 2
Výčep 2: 

Dita Pourová, Hořice, + 2
Výčep 3: 

Marek Podlipný, + 2 
Doplňování zboží:

Petr Bílek
NON STOP stánek:

Petr Hampl, Trutnov + 3
další služby zajištuje dalších deset 

smluvních partnerů. 
Divácká soutěž, Fest-shop, 

Ztráty a nálezy:
Markéta Kosová, Hořice

Dáša Hovorková, Choceň
Ochranná a zdravotní služba:

Bezpečnostní a ochranná služba, 
vedoucí Stanislav Hloušek 

a dalších 15 členů ochranné služby 
Hradec Králové, úzce spolupracující

s Městkou a Státní policií
Zdravotní služba: 
Nina Maixnerová

Pokladny:
Tereza Makanová, Pavla Pecová, Hořice, + 2 

Úklidová služba, odvoz odpadu:
František Türk, Hořice

a ,,veškerý“ personál zajištující celý festival 

Do přípravy a organizace je dále zapojeno 
více než šest desítek spolupracujících 

partnerů a tři desítky spolupracujících médií. 
Celkově nejméně 200 osob usilujících 

o co možná největší spokojenost každého 
z účastníků. Od finanční podpory, přípravy 
a výroby potřebného materiálu, propagace, 

veškeré organizace, po zajištění vlastního 
průběhu a úklidu. Na straně jedné se jedná 

o špičkové profesionály, na straně druhé 
bezpočet obětavých dobrovolníků 

pomáhajících bez nároku na honorář. 
Bez všech těchto lidí by festival 

nikdy nebyl takový jaký je. 
A za to všem  jednotlivcům, kteří tvoří duši 

celého festivalu, patří ten největší DÍK!

KDO SE O VÁS 
BUDE LETOS STARAT

P R O G R A M  2 0 1 7ANKETNÍ LÍSTEK SE SLOSOVÁNÍM

T H E  L E G E N D S  R O C K F E S TT H E  L E G E N D S  R O C K F E S T

PÁTEK / START 16:00 HODIN
/AREÁL OTEVŘEN OD 15:00 HODIN/

ANARCHIA   16:00 - 17:00

THE SNUFF   17:20 - 18:20

VILÉM ČOK   18:50 - 20:00

ARAKAIN   20:30 - 21:30

šKWOR   22:20 - 23:20

TRAKTOR   23:50 - 01:00

SOBOTA / START 11:00 HODIN
/AREÁL OTEVŘEN OD 10:00 HODIN/

ATLANTIS   11:00 - 12:00

SOUSTRAST   12:20 - 13:20

HLAHOL   13:40 - 14:40

KOMUNÁL   15:10 - 16:20

KRUCIPÜSK   16:50 - 17:50

DOGA   18:20 - 19:30
VYHLÁŠENÍ NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH FANS

DYMYTRY   20:20 - 21:20
VYHLÁŠENÍ NEJ DIVÁCKÉ KAPELY FESTU

LIMETAL   22:00 - 23:10

RIMORTIS   23:40 - 00:50

✃

✁

POZOR! Vylosovaný výherce obdrží CD od vítězné kapely! 
Nezapomeňte proto, prosím, lístek odevzdat ve festivalovém shopu. 
Vylosování proběhne společně s vyhlášením divácky NEJúspěšnější 

kapely 2017. Předání CD taktéž. Děkujeme za spolupráci. 

Kontakty na široký výběr ubytování: www.thelegendsrockfest.cz  a  www.infocentrum-horice.org
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www.sodo-kolin.cz

www.kubistovytrubicky.eu

Výrobce tradičních 
Hořických trubiček

www.ceskamasna.cz

Velkoobchod a distribuce s masem 
masnými výrobky a mraženým zbožím.

NAPIšTE SI DO SVÝCH DIÁŘů TERMÍN THE LEGENDS ROCK FEST 
PRO PŘÍšTÍ ROČNÍK: pátek 20. a sobota 21. července 2018 

Pekárna Michal Martínek
Třeboňská 60, 373 24, Ŕímov

tel. +420 606 738 264

Jak jste se o festivalu dozvěděli?

Jakou kapelu byste si přáli mít v programu 2018?

Co se Vám letos na festivalu líbilo?

Co dalšího byste naopak uvítali?

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:


