
K rockovému festivalu patří kromě skvělé  
muziky také dobré pivo. Loni jsme poprvé  
uzavřeli smluvní spolupráci s Plzeňským 
Prazdrojem – a byli jsme s oroseným zlatavým 
mokem z Plzně maximálně spokojení. I letos 
se tedy bude točit Plzeň 12°, dále Radegast 10°, 
v nabídce je pochopitelně i nealko Birell,  
v non-stop stánku i Kozel. Celkově si na pivo 
můžete zajít na jedenácti stanovištích, z toho 
tři viditelně označené stánky budou vyčleněny 
pouze na točené nápoje. Doufáme, že to bude 
jeden z kroků, díky kterým se urychlí obsluž-
nost. K dispozici budou dále stánky s míchaný-
mi nápoji, vybranými víny a výběrovou kávou.  
A Jägermeister vyšle výrazně posílený tým 
krásných hostesek.

O občerstvení se letos z největší části postará 
full partyservice se širokým výběrem nejrůz- 
nějších směsí, grilovaných uzenin a dalších po-
krmů. V nabídce festivalového cateringu bude 
i osvědčené Asia bistro, burgery a steaky z do-
mácího chovu, langoše, a pochopitelně nesmí 
chybět již zmíněný non-stop stánek, který 
bude účastníkům k dispozici po celou dobu 
festivalu. 

V rámci doprovodného programu se na vaše 
hlasy těší kapely, jež budou bojovat o vaši  
přízeň v soutěži o divácky nejúspěšnějšího  
interpreta. Pochopitelně nebude chybět  
soutěž o nejoriginálnější fanklub festivalu  
nebo kapely (vždy dvojice až trojice). Letos je  
až nebývalý zájem o festivalová trička. Po-
kusme se tedy vyfotit dohromady všechny 
účastníky ve fest tričkách, neboť by to mohl být 
vůbec největší fanklub, jaký jsme tu kdy měli. 
Novinkou je také obsazení moderátorského 
postu, čímž jsou vyslyšena přání mnoha žen, 

aby jednou zase moderoval muž. Nový mode-
rátor si už pro vás chystá spoustu soutěží.  
Kromě pojídání Hořických trubiček (pro nej-
menší) či držení sudů (pro největší siláky) bude 
připraveno něco speciálního i pro dámy.

Jako každý rok se chystá několik novinek  
dokreslujících vzhled celého místa konání. 
Především bude připravena další z pětimetro-
vých vlajek vítězných kapel, tentokrát věnova-
ná kapele Traktor jako vítězi ročníku 2017.  
Další novinkou bude fotogalerie 2017, v pořadí 
již šestá. I maketa obelisku s orlem na svém  
vrcholu dozná změny – bude zvýšena z pěti 
metrů na sedm. V areálu bude nově instalová-
na 1,4 m vysoká koule symbolizující „náš svět“, 
na které budou umístěny názvy všech kapel 
vystupujících od prvního ročníku. K dispozici 
bude taktéž trojí pexeso s festivalovou temati-
kou, které se stane základním kamenem  
pro budoucí herní kout. Nesmíme zapome-

nout na řadu vyjednaných výhod pro držitele 
vstupenek z předprodeje. Přehled najdete 
uprostřed zpravodaje. Měl by také dorazit  
výletní autobus Karlštejnbus. 

V loňském roce jsme k festivalovému stánku 
instalovali mapu ČR, na které jste mohli  
zapíchnutím špendlíku označit, odkud jste  
dorazili. Bylo fantastické vidět, že na náš, váš, 
zkrátka společný festival neváháte cestovat 
přes celou republiku a doslova ze všech jejích 
koutů. Pro mnoho z vás je festival již tradiční  
a daleko dopředu naplánovanou malou dovo-
lenou. To nás nesmírně těší. Festival již dávno 
není jakousi zahradní slavností – dosáhl celore-
publikových rozměrů. Úměrně tomu rostou 
nároky na programovou nabídku a další rozši-
řování služeb i jejich úroveň. A jsme za to rádi.

Příští rok se má ke stávající Věži samostatnosti 
přistavět dalších patnáct metrů výšky. Část 
areálu by se tak na několik let stala stavbou.  
Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje (přelom 
dubna a května) nikdo nedokáže říct, jak 
velké části areálu by se to týkalo. K přípra-
vě přistupujeme s dvouletým předstihem, 
festival připravujeme celý rok. Chtě nechtě 
tedy musíme být připraveni na všechny 
eventuality, které mohou nastat. Vytipo-
vali jsme dvanáct různých nových lokalit, 
kde by se festival v budoucnu mohl  
konat. Do nejužšího výběru se dostaly 
čtyři. Jak to vše dopadne, ukáže čas. Bu-
de-li přijato rozhodnutí festival přestě-
hovat, stane se tak každopádně pouze  
za předpokladu, že bude zachován 
veškerý dosavadní komfort a současně 
bude zajištěno další zvyšování progra-
mové úrovně. 

Tipy na potenciální příští místo konání najdete 
v anketním lístku.

Děkujeme všem partnerům a desítkám dobro-
volníků, kteří nám s organizací festivalu pomá-
hají. Děkujeme všem účastníkům za veškerou 
přízeň. Přejme si, ať vyjde krásné počasí, ať vše 
funguje, jak má. Nejvetším darem festivalu je 
vždy jedinečná a neopakovatelná atmosféra, 
kterou děláte jen vy sami. Právě pro ni stojí  
za to usilovně pracovat na tomto všem. Ať si 
vše užijete, jak je to jenom možné, zážitky plné 
pozitivní energie ať vydrží přinejmenším  
do dalšího ročníku a v roce 2019 ať se opět  
sejdeme v plné síle. 

Za realizační tým 
THE LEGENDS ROCKFEST 

Zdeněk Lhota 
organizátor

Cena: ZDARMA                                                    20. - 21. 7. 2018                                                SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

PO ČERTECH SKVĚLEJ FEST POSEDMÉ!

| PROGRAM 2018 | DOPROVODNÝ PROGRAM 2018 | UŽITEČNÉ INFORMACE 
PRO SPOKOJENÝ PRŮBĚH | PŘEHLED SLEV PRO DRŽITELE VSTUPENEK 
Z PŘEDPRODEJE | TIPY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY...

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

aneb KDE SE USKUTEČNÍ 8. ROČNÍK?
Přátelé, kamarádi, fanoušci, 
Albert Einstein popsal relativitu v jednom svém citátu takto: „Hodinka 
na klíně vašeho milého se zdá být minutkou, minutka na horké peci se 
zdá být hodinou.“ Tak nějak bychom vyjádřili nekonečné roční čekání 
na opětovné setkání s vámi, a současně velmi rychlý a krátký rok, který 
potřebujeme na přípravu dalšího ročníku. Po celou tu dobu jsme měli  
v srdcích jediné přání: připravit vše tak, abyste si letošní, již sedmý  
ročník užili naplno. Co na vás letos čeká?
Program a kapely letošního ročníku není třeba jakkoli představovat, 
neboť se v něm objeví ti nejlepší ze současné rockové scény. Jako každý 
rok v programu jistě naleznete nějakou svou oblíbenou legendu,  
bezpochyby si zazpíváte nejednu píseň. A určitě si i na letošním festu 
najdete nějaký nový hudební objev.
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■ Sedmý ročník 2017 předčil všechna očekávání. Osmý ročník opět nadělí atmosféru plnou energie.  

■ Jägermeister vyšle výrazně posílený tým 
     krásných hostesek



■ Právě zde můžete přidělit svůj hlas vámi vybrané kapele.
■ Budeme rádi, když nám na instalované mapě označíte, odkud jste  
 k nám přijeli.
■ Je zde rovněž místo pro odevzdání anketních lístků (zadní strana  
 těchto novin) se slosováním o CD. Výsledek bude oznámen na face- 
 bookové stránce The Legends RockFest.
■ Připravili jsme pro vás speciální limitované edice triček a suvenýrů  
 vytvořených v průběhu celé historie festivalu.
■ V případě potřeby funguje stánek též jako ztráty a nálezy.
■ Je zde vždy dobře naladěný personál.

2 + the legends rockfest zpravodaj

NĚKOLIK INFORMACÍ PRO LEPŠÍ ORIENTACI, ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ PRŮBĚH

6 DŮVODŮ, PROČ NAVŠTÍVIT 
FESTIVALOVÝ STÁNEK
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Opět jako každý ro(c)k proběhne tradiční 
a dá se řící, že již i prestižní soutěž o di-
vácky NEJúspěšnější kapelu. Soutěž je 
maximálně férová, neboť o vítězství roz-
hodují výhradně sami fanoušci. Nezapo-
meňte si proto na pokladně u vstupu  
proti platné vstupence vyzvednout hlaso-
vací žeton (jeho podoba je každý rok jiná). 
Hlasování probíhá po celou dobu festiva-
lu v shopu. Vyhlášení se bude konat v so-
botu večer o přestávce mezi kapelou 
TRAKTOR a HARLEJ. Line-up najdete  
na zadní straně Zpravodaje. Hlasovat  
můžete rukama, nohama nebo třeba pu-
sou, jak je tomu na připojené fotografii. 
Důležité je ale hlasovat. A nezapomeňte, 
že po každém vystoupení bude u pódia 
připravena autogramiáda. 

JAK PODPOŘIT VÁMI 
VYBRANOU KAPELU 
A HLASOVAT PRO NI?

■ Festivalový areál se otvírá v pátek od 15 hodin (pokladna od 14 hodin, v sobotu od 10 hodin).
■ K dispozici jsou dvě 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 získají látkový pamětní ID pásek a v tomto zpravodaji se dozví o přehledu slev. Prvních 100 držitelů lístků z předpro- 
 deje získává na pokladně zdarma malý vak s logem The Legends RockFestu.
■ Areál se uzavírá každý den zhruba 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 (posílené o mobilní toalety u párty stanu a ve stanovém městečku),  
 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 návštěvníky prodloužena provozní doba přilehlé Věže samostatnosti ze 17:00 hod. na 20:00 hod. Současně je zde  
 zřízeno provizorní informační centrum s možností získání jakýchkoli potřebných informací o městě.
■ Opětovně bychom rádi zdokumentovali všechna místa, odkud jste k nám přicestovali. Ve festivalovém shopu (20m po pravé straně za vstupem)  
 bude instalována mapa ČR. Budeme rádi, když nám v ní označíte místo, odkud jste k nám přijeli. Ve stejném shopu probíhá i přidělování vašich  
 hlasů vámi vybrané kapele. Můžete si zde zakoupit také limitovanou edici triček a suvenýry spojené s festivalem. Můžete zde také odevzdávat  
 slosovatelné anketní lístky (najdete je na zadní straně zpravodaje). Shop slouží i jako ztráty a nálezy.
■ Stanové městečko a parkování jsou zdarma. Je zde umístěna cisterna s pitnou vodou, omezený počet mobilních toalet a odpadkových košů.  
 Vlastní odpadky proto prosím vyhazujte do vlastních pytlů, možnost zakoupení pytlů za 5 Kč v shopu.
■ Dbejte prosím pravidel (umístěna u vstupu) a pokynů pořadatelské a bezpečnostní služby. Toto vše přispívá k úspěšnému průběhu a spokojenosti  
 všech účastníků.
■ Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme co nejlepší průběh letošního The Legends RockFestu.

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

INFO / UBYTOVÁNÍ / VÝLETY: www.thelegendsrockfest.cz / www.horice.org
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ARAKAIN   LIMETAL   DOGA   
TRAKTOR   HARLEJ   DYMYTRY  

VISACÍ ZÁMEK   TRAUTENBERK  
KOMUNÁL   ALKEHOL   GATE CRASHER
AHARD   F. A. KING   RAZZ   NUKLEÁRNÍ HOVADA 

www.thelegendsrockfest.cz

VÍTÁME VÁS
V HOŘICÍCH

■ Patrně nejmladším účastníkem se stal teprve půlroční Toník, syn manželů  
 Henriety a Martina Červíčkových. A co účastník nejstarší? Datum v občan- 
 ském průkazu na festivalu žádnou roli nehraje. Každému je tolik, na kolik  
 se cítí. Nejstaršího účastníka bychom v tomto směru na festu sotva hledali.

■ THE LEGENDS ROCKFEST - BAVÍME VÁS!!!

■ Tím nejlepším na celém festu jsou jeho jedineční fanoušci.  

■ Hlasovat můžete rukama, nohama nebo třeba   
      pusou. Důležité je ale dát svůj hlas.

Jsem rád, že jsem dostal možnost po-
zdravit příznivce dnes už tradičního hu-
debního svátku, jakým The Legends Rock 
Fest je. Je pro mě velkou ctí být na pódiu 
s formacemi, které tahle akce do východ-
ních Čech přivádí. Znovu to dalo rytmus 
mému srdci, které vyrostlo na tónech 
heavy metalu a hard rocku. Měl jsem také 
možnost sledovat vývoj domácí hudební 
scény před a po revolučním zlomu, který 
otevřel stavidla a vypustil tuhle muziku  
ze zakázaných zón, zábavového vyhnan-
ství a izolovaných garáží. Děkuji pořada-
telům za důvěru a odvahu, s níž mě zařa-
dili do života jejich festivalového „dítěte“.

Těším se na Vás 20. července v Hořicích.
Váš Olda Tamáš

Když ve slově LÁSKA změníte čtyři písmena a jedno uberete, dosta-
nete slovo PIVO. To stojí za povšimnutí. 
A ted pozor! Když ve slově LÁSKA změníte čtyři písmena a jedenáct 
přidáte, vznikne slovo JÄGERMEISTER. A to už nemůže být náhoda! 

POZVÁNÍ
OD MODERÁTORA

JAZYKOVÝ KOUTEK

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 
2014 | 2015 | 2016

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 
2017

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 
2013

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 
2012



Důležité upozornění:
Stejně jako loni bude v areálu instalováno  
několik stojanů na použité plastové pivní  
kelímky. I když se to nezdá, jejich použití  
výrazně napomohlo pořádku, třídění plastů,  
a tím redukci odpadu. Jen na změření a za-
znamenání délky výsledného „komínu“ se nám 
již nedostalo sil. Doufejme proto, že historicky 
první zápis bude s vaší pomocí učiněn právě 
letos.
Již od sobotního večera bude na festivalu  
k dispozici mobilní služba s možností preven-
tivního alkohol testu, v neděli nejprve ve stano-
vém městečku, později v areálu. Cena jednoho 
testu je 40 Kč, tel. na tuto službu: 603 894 426.
Opravdu velikou pozornost doporučujeme  
věnovat vašim cennostem. Nenechávejte  
proto ve stanovém městečku ani nikde jinde 
cennosti bez náležitého zajištění.
Případné nálezy ztracených věcí prosím  
odevzdejte v shopu. S pomoci moderátora se 
pak pokusíme nalézt jejich vlastníka.

the legends rockfest + 320. - 21. 7. 2018

CHCEME BÝT ČISTÝ, 
EKOLOGICKÝ 

A BEZPEČNÝ FEST
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Nejoriginálnějí dvojice bude odměněna replikou sošky pro divácky NEJúspěšnější kapelu. První tři 
dvojice budou odměněny vstupenkami na bobovou a lanovou dráhu do Špindlerova Mlýna,  
vstupenkami na Laser Game do Hradce Králové a také vstupenkami na prohlídku zámku Karlova 
koruna v Chlumci nad Cidlinou. Na počest NEJúspěšnější kapely a všech soutěžících proběhne 
ohňostroj. Na všechny outfity se už teď moc těšíme!

Zájem o letošní festivalová trička předčil všechna očekávání. Bude-li to proveditelné, rádi bychom 
pohromadě vyfotili všechny jejich nositele. Kromě soutěže o NEJoriginálenější fans nebo vybrané 
kapely by se tak mohlo jednat i o největší počet fans, jaký tu kdy byl. A o tuto památku bychom se 
neradi nechali připravit. Zda se nám to podaří, se ukáže až na místě samotném. Každopádně 
budeme moc rádi, když to alespoň zkusíme!

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 
FANS KAPELY NEBO FESTU

VELKÁ VÝZVA 

Další tradiční výzvou pro návštěvníky je účast v soutěži  
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FANS KAPELY – DVOJICE. Všechny 
soutěžící budeme v průběhu festivalu bedlivě sledovat. 
Soutěžící se sejdou v sobotu, v čase 16:15 – 16:45 hodin  
(po vystoupení kapely Arakain) u našeho festivalového 
„orla“, kde se dozví výsledek hodnotící poroty. Oficiální  
vyhlášení proběhne přímo na stage, po vystoupení kapely 
Doga v 19:30 hodin.
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THE LEGENDS ROCK FEST  •  ORIENTAČNÍ PLÁN FESTIVALU

■ Nejúspěšnější fanoušek z roku 2017, teprve pětiletý Vašek z Klatov. I pro rok 2018 bude jistě  
      horkým favoritem. To, že je fanouškem Dymytry, jistě není třeba dodávat. Gratulujeme!

THE LEGENDS ROCKFEST 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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Přátelé, kamarádi, máme před sebou důležitý úkol, u něhož bychom vás rádi požádali o spo-
lečné rozhodnutí. O co se jedná? Nároky na tvorbu festivalu rostou každý rok, stejně tak  
úroveň programu se stále zvyšuje (a jsme za to rádi). Na druhou stranu, v roce 2019 má být 
spuštěna „dostavba“ sousední Věže samostatnosti o dalších 15 m, která bude trvat několik let. 
Část stávajícího areálu se změní ve staveniště. Rostoucí požadavky na atraktivitu programu 
kontra „ukrojení“ části ze stávajícího prostoru nás v době vzniku tohoto zpravodaje (květen) 
nutí uvažovat o alternativním umístění festivalu. V tuto chvíli je v jednání až patnáct míst,  
z nichž čtyři se dostávají do užšího výběru. Jsou popsána v anketním lísku na zadní straně 
Zpravodaje. Budeme rádi, když nám s tímto alternativním výběrem pomůžete. Přijměte naše 
ujištění, že ať už bude rozhodnuto jakkoli, vždy se tak stane pouze za předpokladu, že vám 
další ročníky přinesou to nejlepší, co jen přinést lze. DĚKUJEME!  

TENTO ZPRAVODAJ LZE POUŽÍT I JAKO PODSEDÁK 
K SEZENÍ NA PALETÁCH, JAKO PREVENCI PŘED TŘÍSKAMI. 

!!!DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ!!!

ZLEPŠOVÁK      PODSEDÁK 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Nabízí 
detektivní 

a bezpečnostní 
služby, 

vymáhání 
pohledávek, 
zdravotnické 

dozory  
www.pohledavkyhlousek.cz

! ZTRÁTY A NÁLEZY! 
VE FESTIVALOVÉM SHOPU
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1. ročník ∙ 2012
ZKOUŠKA NEBES 
- Deset měsíců intenzivních příprav, ve volném  
 čase, při zaměstnání. Tak je tomu ostatně  
 dodnes
- Pódium 8 x 6 m, postaveno svépomocí
- Divácky nejúspěšnější kapelou byl vyhlášen  
 Komunál
- Velmi špatné počasí, tři probdělé noci a zni- 
 čující finanční ztráta
- Úžasná atmosféra byla ale důvodem pokra- 
 čovat i příští rok

2. ročník ∙ 2013
S PEVNOU PŮDOU POD NOHAMA 
- Od 2. ročníku je příprava již celoroční prací
- Změna termínu festivalu z přelomu srpna / 
 září na třetí červencový víkend
- Zajištění partnerů – stabilní oporou se stává  
 generální partner DEKSTONE, přírodní ká- 
 men, hlavní partner ČEZ a řada dalších
- Nový grafik Ivo Vičar se ukázal být tou nejpo- 
 volanější osobou pro tvorbu všech vizuálů  
 aktuálního ročníku i do dalších let
- Již v 1. ročníku bylo připraveno originální  
 festivalové tričko. Od toho druhého vzniká  
 každý rok nový model. Jednoho dne budou  
 jistě tvořit zajímavou sérii. 
- V průběhu 2. ročníku poprvé realizujeme  
 soutěž o nejoriginálnější make-up Kiss
- Divácky nejúspěšnější kapelou se stávají Škwor
- Podařilo se smazat finanční ztrátu z 1. ročníku
- Opět jedinečná atmosféra, která je naším  
 hnacím motorem do dalších let

3. ročník ∙ 2014
FESTIVAL OBJEVUJÍ FANOUŠCI 
Z CELÉ REPUBLIKY
- O festivalu se dovídají fans z různých koutů  
 naší země, kteří pak v hojném počtu přijíždějí
- Správy webových stránek se ujímá Marek  
 Krogler z Prahy
- Hlavní tváří festivalu se stává Miloš Meier z ka- 
 pely Dymytry 

- Poprvé je vyrobena stálá cena pro vítěznou  
 kapelu, symbol rockového „paroháče“ . Autor- 
 kou modelu je ak. soch. Dagmar Štěpánková  
 ze SPŠ Kamenické a sochařské
- Také je poprvé instalována 2,5 m vysoká plas- 
 tika se stejným motivem od Roberta Musila
- Objevují se bannery pokládající základy urči- 
 té grafické stylizace festivalu
- Končíme kladným hospodářským výsled- 
 kem, který je (stejně jako všechny následující)  
 investován do dalšího rozvoje festivalu
- Pro 3. ročník byla vyhlášena soutěž o nejorigi- 
 nálnější hippies
- Prvenství v divácké soutěži o nejúspěšnější  
 kapelu získávají Dymytry

4. ročník ∙ 2015
FESTIVAL S NOVOU IMAGE 
- Je instalována nová vstupní brána, stejně tak  
 kulisa o šedesáti metrech čtverečních, lemu- 
 jící pódium 
- Poprvé jsou zprovozněny foto stojky s několi- 
 ka stovkami fotografií z předchozích ročníků.  
 Každému ročníku je věnována jedna foto  
 stojka a každý následující rok pak vzniká nová  
 fotogalerie z loňska
- Město Hořice se poprvé stává významným  
 partnerem festivalu
- Počínaje 4. ročníkem přebírá tvorbu progra- 
 mu a komunikaci s kapelami Jana Hejčová  
 z Liberce
- Byla také vyhlášena soutěž o nejoriginálnější  
 fanklub (pro dvojici až trojici) libovolné kapely.  
 Oceněna byla dvojice fans kapely Doga
- Vítězství v divácké soutěži kapel obhájili  
 Dymytry

5. ročník ∙ 2016
FESTIVAL SE ZAŘAZUJE 
MEZI TOP 4 FESTIVALY V CELÉM KRAJI 
- The Legends RockFest se zařazuje mezi čtyři  
 festivaly regionu, které mají celorepublikový  
 význam – spolu s Rock for People v Hradci  
 Králové, Trutnoff Open Air v Trutnově a Brutal  
 Assault v Jaroměři 
- Pódium má rozměry 12 m x 10 m  
- Festival dostává graficky inovovanou podobu  
 a svými logotypy směřuje k nezaměnitelné- 
 mu stylu

- Je inovována kulisa lemující podium
- Poprvé je vztyčena 5 m vysoká maketa obe- 
 lisku, který již od dob starého Egypta symbo- 
 lizuje energii, obrození a stabilitu
- Na vrchol obelisku je instalován orel symboli- 
 zující vizi a sílu  
- Počínaje pátým ročníkem dostávají návštěvníci  
 u vstupu zdarma osmistránkový zpravodaj
- Soutěž o nejoriginálnější fans kapely je rozší- 
 řena o klání o nejoriginálnější fans festivalu
- Vítěznou dvojící se stávají fanoušci Dymytry.
- Dymytry zkompletovali hattrick a jsou potřetí  
 po sobě vyhlášení divácky nejúspěšnější ka- 
 pelou festivalu

6. ročník ∙ 2017
KONCEPT AREÁLU VYHODNOCEN 
JAKO TOP 5 V ČR 
- Festivalu se dostává neobyčejné pocty, když  
 prestižní hudební časopis ROCK&POP
 vyhodnocuje celkový koncept areálu jako  
 jeden z TOP 5 nejkrásnějších v celé České  
 republice   
- Významným partnerem festivalu se poprvé  
 stává Úřad Královéhradeckého kraje

- V nabídce piva a služeb poprvé podepisuje- 
 me smluvní spolupráci s Plzeňským Prazdro- 
 jem  
- Festivalový zpravodaj stejně jako v předcho- 
 zím roce obsahuje přehled vyjednaných slev  
 a výhod pro všechny držitele vstupenek  
 z předprodeje
- Poprvé je vztyčeno pět čtyřmetrových vlajek,  
 každá z nich je věnována vítězné kapele  
 z předchozích ročníků
- V areálu je poprvé umístěn 2 m vysoký plas- 
 tický nápis The Legends RockFest 
- Opětovně je vyhlášena soutěž o nejoriginál- 
 nější fans kapely a festivalu. Přesvědčivé vítěz- 
 ství si odváží teprve pětiletý fanoušek Dymytry
- Vítěznou kapelou se nově stává Traktor
 
7. ročník ∙ 2018
- Pro větší komfort fanoušků je nově zprovoz- 
 něn e-shop s možností zvýhodněného před- 
 prodeje vstupenek, dárkových setů pro 2 osoby  
 a dalších suvenýrů, to vše z pohodlí domova 
- V tomto e-shopu lze poprvé získat upomín- 
 kové předměty z aktuálního ročníku i z před- 
 chozích ročníků
- Do areálu bude poprvé instalována 1,4 m  
 koule s uvedením všech doposud vystupují- 
 cích kapel symbolizující „náš svět“
- Stejně jako v minulých letech bude vítězné  
 kapele z předchozího ročníku vyvěšena další  
 pětimetrová vlajka
- Pochopitelně bude zveřejněna i fotogalerie  
 2017
- Maketa obelisku s orlem na vrcholu bude  
 z dosavadních 5 m zvýšena na 7 m 
- V areálu bude poprvé zprovozněno trojí festi- 
 valové pexeso, které by se mělo stát základ- 
 ním kamínkem budoucího herního kouta
- Komunikaci a práci s médii má poprvé  
 na starosti Sylva Kaplanová z Uherského  
 Ostrohu
- A kteří fans kapely či festivalu si odvezou  
 prvenství letos? Která kapela se zařadí do síně  
 slávy vítězů tentokrát? To nerozhodne nikdo  
 jiný než vy, samotní fanoušci, svými hlasy

TROCHA HISTORIE – OD JEDNOHO SMĚLÉHO PLÁNU AŽ DO DNEŠNÍCH DNŮ
Vstupujeme do sedmého ročníku. Není to žádné kulaté výročí. Ale i těch sedm ročníků je dostatečně dlouhá doba na to, abychom stačili nemálo zažít, mnohokrát se radovat, ledacos  
pozměnit. Každá malá změna k lepšímu během uplynulých sedmi let je důkazem, že neustále pracujeme na něčem novém, co může přispět k vaší spokojenosti.
Nejedná se o nějaký zaplacený marketingový zázrak, ale o postupné budování toho, co začalo v roce 2011 jedním smělým plánem vytvořit originální rockový festival. Dopředu nás hnala 
rocková muzika, která je pro nás snad odjakživa důležitou součástí života. Proto je pro nás tento festival splněným snem. A určitě stojí za to si některé z těchto okamžiků z minulých let 
připomenout. 

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

Prohlídka Hořického pivovaru JungBerg 
Cena vstupného dospělí 100 Kč
Pro předplatitele 50 Kč
Neděle 22. 7. 2018 od 14 / 15 / 16 / 17 / 18 hodin
www.jungberg.eu 

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 

Jak jsme slíbili, představujeme vám tímto přehled slev  pro 7. ročník 2018, které jsou platné pro držitele vstupenek z předprodeje,  
s látkovými ID pásky. Slevy platí od obdržení ID pásku do neděle 29. 7. 2018. Využijte proto všech avizovaných výhod, ať to stojí za to!

■ 2012 ∙ První ročník skončil zničující finanční  
 ztrátou. Atmosféra však byla úžasná a stala se  
 výzvou pro další pokračování

■ 2016 ∙ Festival dostává graficky inovovanou  
 podobu a svými logotypy směřuje k nezaměni- 
 telnému stylu

■ 2017 ∙ Jedinečná a neopakovatelná atmosféra již od prvního ročníku

■ 2014 ∙ Poprvé je instalována 2,5 m vysoká plas- 
 tika se symbolem rockového „paroháče“

■ 2013 ∙ Již v 1. ročníku bylo připraveno originální  
 festivalové tričko. Od toho dalšího vzniká každý  
 rok nový model. Jednoho dne budou jistě tvo- 
 řit zajímavou sérii 

■ 2015 ∙ Poprvé je instalována nová vstupní brána

www.rockandpop.cz

www.vzpravy.cz

PŘEHLED SLEV PRO DRŽITELE VSTUPENEK Z PŘEDPRODEJE
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V průběhu roku si zapisuji do kalendáře 
nejrůznější akce a bohužel mnohé z nich 
potom v důsledku pracovních povinností 
musím vymazat. Co vím ale jistě, je, že ve 
dnech 20. a 21. července si čas určitě udě-
lám. Ještě pořád vzpomínám na úžasnou 
atmosféru loňského ročníku The Legends 
RockFest a těším se, jak si to na festivalu 
užiju s rodinou i letos. Festival si díky 
úžasnému zápalu Zdeňka Lhoty, obrov-
ské porci vložené práce a lásce k muzice 
celého organizačního týmu získal velkou 
oblibu nejenom v našem kraji. Stal se 
svou vysokou úrovní královéhradeckým 
hudebním „rodinný stříbrem“, které skvě-
le reprezentuje náš kraj mezi obdobnými 
hudebními počiny. Rock byl vždy vyjádře-
ním ryzího názoru, odporu k přetvářce  
a omezování. Je pro mne tedy i určitým 
symbolem svobody.  Jako bývalý policista 
jsem vždy ctil jasně daná pravidla  
a v mnohém tak činím dodnes v rámci 
své aktuální funkce, ale jsem přesvědčen, 
že stejně tak je důležité nenechat si  
spoutat vlastní srdce a duši. Dejme tedy 
zejména dnes v době, kdy nás chce ome-
zovat kdekdo a v kdečem, alespoň na pár 
dnů svým touhám křídla! Navíc – při po-
slechu kapel, které hrály možná dřív, než 
jsem se já narodil, a hrají i dnes - jsem při-
šel na to, že při rockové hudbě se vlastně 
nedá zestárnout! Jsem zvědavý na známé 
i nové kapely a energii, kterou přijedu  
zažít, načerpat a trochu si odvézt! Držím 
pořadatelům palce, aby vše klaplo stejně 
bezvadně jako loni, a uvidíme se v létě  
v Hořicích!

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. Na počest návštěvy císaře Karla VI. 
byl zámek pojmenován Karlova Koruna. V roce 
1992 byl celý objekt navrácen rodině Kinských. 
Nádherný park obklopující zámek je celoročně 
otevřen.  
∙ Pro předplatitele vstupenek na rockový festi-
val je poskytnuta sleva na vstupném do zámku 
Karlova Koruna. (Vzdálenost z Hořic v Podkrko-
noší do Chlumce nad Cidlinou je 30 km.) 

HRAD KOST  
Hrad Kost nechal postavit v polovině 14. století 
Beneš z Vartemberka, jinak také Benesius  
di Costi. Odtud také pojmenování hradu Kost. 
Střídaly se zde různé šlechtické rody, až maje-
tek převzala Anna Marie dal Borgo Netolická, 
která se vdala za Norberta Kinského. Právě jeho 
potomci jsou dnešními majiteli hradu Kost, 
který je veřejnosti přístupný. Hrad se nachází  
v Českém ráji nedaleko Sobotky a zámku 
Humprecht. 
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší na hrad 
Kost je 42 km.)

BOBOVÁ DRÁHA HAPPYWORLD
V nejznámějším centru Krkonoš ve Špindlero-
vě Mlýně je pro návštěvníky připravena řada 
atrakcí, jedna z nich je Bobová dráha Happy-
World. Špindlerovská bobovka byla postavena 
v roce 1997 jako první projekt tohoto druhu  
v České republice a patří mezi tři nejatraktiv-
nější projekty tohoto druhu na světě! 

∙ Provozovatelé bobové dráhy věnují vstupenky 
na tuto atrakci účastníkům soutěží, které se  
na festivalu uskuteční v rámci doprovodného 
programu. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší 
do Špindlerova Mlýna je 62 km.)

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad La-
bem je jednou z největších zoologických za-
hrad v Česku, také je jedním z nejvýznamněj-
ších chovatelů afrických zvířat ve světě.
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší k ZOO je  
21 km.)

FAJN PARK 
Poblíž Chlumce nad Cidlinou se nachází zá-
bavní park, který je přímo stvořen pro trávení 
volného času, a to doslova celé rodiny. Ve Fajn-
parku naleznete mnoho originálních atrakcí 
pro malé děti i ty odrostlejší a také řadu zají-
mavých akcí.
∙ Pro předplatitele lístků na rockový festival je 
poskytnuta sleva na vstupném. (Vzdálenost  
z Hořic v Podkrkonoší do Fajnparku je 28 km.)

HRÁDEK U NECHANIC
Zámek, který se nachází 10 km od Hradce Krá-
lové, je nazýván také malá Hluboká. Nechal jej 
zde postavit v letech 1839 – 1857 hrabě Franti-
šek Arnošt Harrach jako letní sídlo hraběcího 
rodu. Státní zámek Hrádek u Nechanic byl  
v roce 2001 prohlášen národní kulturní památ-
kou. 
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší k zámku je 
20 km.)

KUKS
Bývalý klášter se špitálem byl založen koncem 
17. století hrabětem Františkem Antonínem 
Šporkem, dodnes je významným památníkem 
barokního umění, které zde vytvořil zejména 
slavný sochař Matyáš Bernard Braun. Jedná se 
o Národní kulturní památku. 
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší ke Kuksu je 
27 km.)

LES KRÁLOVSTVÍ
Přehrada Les Království, někdy také nazývaná 
Těšnovská, byla v roce 1964 zapsána na seznam 
technických památek, v současné době se sta-
la 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.)

PRACHOVSKÉ SKÁLY
Pískovcové skalní město leží na jižním okraji 
Českého ráje nedaleko Jičína. Rozlohou je ne-
veliké, ale turisticky a horolezecky bohaté skal-
ními seskupeními s prehistorickými nálezy; je 
chráněno jako přírodní rezervace.  
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Pra-
chovských skal je 32 km.)

SNĚŽKA
Naše nejvyšší hora (1603 m n. m.) se nachází  
v Krkonoších, přibližně přes vrchol Sněžky  
prochází česko-polská hranice. Na vrchol vede 
ze 4,5 km vzdálené Pece pod Sněžkou moder-
ní kabinková lanovka.   
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Pece 
pod Sněžkou je 60 km.)

BROUMOVSKÝ KLÁŠTER
Jedna z nejvýznamnějších barokních památek 
v Královéhradeckém kraji. Objekt je po rozsáh-
lé revitalizaci, která se týkala nejen samotné 
budovy, ale také klášterní zahrady. V roce 1995 
byl vyhlášen národní kulturní památkou. 
∙ (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Brou-
mova je 90 km.)

KOUPALIŠTĚ DACHOVA
Přírodní koupaliště s unikátní dřevěnou archi-
tekturou z r. 1925 má jedinečnou prvorepubli-
kovou atmosférou. Bylo vybudováno podle  
návrhu arch. Karla Bachury. Uprostřed vodní 
plochy je dřevěný ostrůvek, pláže jsou písečné  

i travnaté a nechybí skokanský můstek. Stylové 
koupaliště napájí silné lesní prameny a proto  
je voda i v  teplých letních dnech průzračná  
a čistá. Nedaleko se nachází lesní pramen  
Kalíšek. Účastníkům se vstupenkami našeho 
festivalu z předprodeje poskytuje po dobu jed-
noho týdne 10% slevu.

SMETANOVY SADY
Na západním úpatí vrchu Gothard leží oblíbe-
ný městský park – Smetanovy sady. Patří mezi 
umělecky i krajinářsky nejhodnotnější parky 
východních Čech. Založen byl v roce 1900  
hudebním spolkem Dalibor pro postavení  
prvního pomníku Bedřicha Smetany, jehož  

rodiče pocházeli z Hořicka a měli ve zdejším 
kostele svatbu. Park se měl postupně stát  
„Slavínem“ v němž by byly umístěny pomníky 
dalších významných představitelů českého  
národa a slavných hořických rodáků. Najdeme 
zde například i první pomníky Antonína Dvořá-
ka, Mikoláše Alše či Jura Jánošíka. Symbolem 
Hořic je slavná Šalounova socha Krakonoše. 
Park je celoročně volně přístupný.

MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTATNOSTI
Unikátní památník obětem světových válek je 
postaven z hořického pískovce. Na základní  
kámen věže poklepal prezident T. G. Masaryk 
při své návštěvě Hořic 10. července 1926.  
Původní projekt arch. Františka Blažka předpo-
kládal stavbu 40 metrů vysoké věže, která měla 
sloužit jako turistická rozhledna i jako letecký 
maják na trase Praha – Varšava. Stavba věže  
pokračovala do r. 1938, kdy dosáhla výše 25 me-
trů. Po válce se již ve stavbě nepokračovalo. 
Dnes slouží Masarykova věž samostatnosti jako  
rozhledna a památník obětem obou světových 
válek i protikomunistického odboje.  Z ochozu 
je krásný výhled na město, část Polabí, Podkr-
konoší i na Krkonoše. V jejím sousedství je au-
tokemp, kde se odehrává náš rockový festival. 
Masarykova věž samostatnosti je přístupná  
veřejnosti a v době našeho festivalu je prodlou-
žena její otvírací doba až do 20 hodin. Součas-
ně je zde umístěno improvizované informační 
centrum, kde se dozvíte zajímavosti o řadě  
dalších míst, která stojí také za návštěvu.  

K letošnímu významnému výročí 100 let  
Československé republiky vznikl odvážný  
záměr dostavby věže podle původního projek-
tu, který podpořil i Královéhradecký kraj.  
Po skončení letošní návštěvnické sezóny se věž 
uzavře, aby v následujících dvou letech vyrostla 
o dalších 15 metrů a nabídla ještě krásnější  
výhledy.

SOCHAŘSKÝ PARK A GALERIE PLASTIK 
V r. 1966 se v Hořicích konalo první Mezinárod-
ní sochařské symposium jako tvůrčí setkání 
umělců z celého světa. V letech 1966 – 1969  
a 1989 – 2000 vzniklo v rámci těchto setkání 
více než sto pískovcových skulptur, které byly 
umístěny v Sochařském parku sv. Gotharda  
na úbočí  stejnojmenného vrchu nad městem. 
V jeho sousedství se nachází budova Galerie 
plastik se sbírkami českého sochařství první 
poloviny 20. století. Od r. 2002 navázalo jako 
bienále nové Hořické sochařské symposium,  

z něhož vzešlá díla jsou nejprve vystavena  
v Hradci Králové na tzv. Nábřeží sochařů,  
a odtud putují zpět do Hořic, aby našly své  
trvalé umístění v Sochařském parku sv. Josefa 
při cestě ke stejnojmennému lomu, v němž 
mezinárodní symposia probíhají. Obě tyto  
unikátní přírodní galerie jsou celoročně volně 
přístupné.

CYKLOSTEZKA HOŘICE - DACHOVA
Cyklostezka vznikla přibližně před deseti lety  
a postupně se stala turisticky a volnočasově 
stále vyhledávanější spojnicí mezi městem,  
přírodním koupalištěm Dachova, bývalým  
kamenolomem U sv. Josefa a stejnojmenným 
sochařským parkem. Cyklostezka byla zřízena 
díky iniciativě někdejšího poslance PČR  
a zakladatele tohoto festivalu Zdeňka Lhoty  
a v místním podání se pro ni ujal název „Lhoto-
va cyklostezka“.

TIPY K NÁVŠTĚVĚ NĚKOLIKA VYBRANÝCH ZAJÍMAVÝCH MÍST V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ JE DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

HOŘICE NEJSOU JEN ROCKFEST

Královéhradecký kraj disponuje nesčetným počtem zajímavých míst a měst v čele s krajským městem Hradec Králové. Rádi touto cestou 
seznámíme účastníky festu alespoň s několika místy a subjekty, které stojí za pozornost, některé z nich s naším festivalem spolupracují. 

Město kamenné krásy – Hořice v Podkrkonoší – je známé tradiční těžbou a zpracováním kamene, hořického pískovce. V r. 1884 byla v Hořicích založena slavná sochařsko-kamenická škola, 
spjatá se jmény našich předních umělců. Díky jejich působení je město vyzdobeno celou řadou jedinečných soch a pomníků, z nichž mnohé mají světové prvenství. Město je také proslulé 
výrobou tradičních hořických trubiček, textilním průmyslem a v neposlední řadě i slavnými  silničními motocyklovými závody na jednom z posledních přírodních okruhů. K vidění je toho 
zde opravdu mnoho, a tak opět vybíráme několik míst, která rozhodně stojí za návštěvu.  

SLOVO 
NÁMĚSTKA
HEJTMANA
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

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

VÝROBA, DOPRAVA A ULOŽENÍ 
BETONOVÝCH SMĚSÍ
PRODEJ KAMENIVA

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

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

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 ODVODNĚNÍ

www.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

Ubytování 
ve vytápěných 
apartmánech, 

chatkách, stanu, 
karavanu 

či obytném autě
Náměstí Jiřího z Poděbrad / Hořice

www.kralovskydvur.cz

 Bobová a lanová dráha Špindlerův Mlýn
www.bobovka.cz

www.wcservis.cz
PRONÁJEM A SERVIS MOBILNÍCH TOALET

Moderní akční adrenalinová hra podobná paintballu. 
Přijdte si zahrát 

jednu z nejzábavnějších akčních her současnosti. 
- Hradec Králové -

www.lasergame-hk.cz

OFSETOVÁ A DIGITÁLNÍ 
TISKÁRNA

KVALITNÍ TISKOVINY POMÁHAJÍ PRODÁVAT

www.dukase.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
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Dodávky a servis IT / ICT 
Hradec Králové

www.lansys.cz

- Nádrže a tanky: 
nerezové, duplikátorové, tlakové, 

netlakové, s míchadly
- zařízení pro masný průmysl

www.pentas.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

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 

www.kempuveze.cz

VÝSTAVBY RD NA KLÍČ
STROJNÍ OMÍTKY

ANHYDRITOVÉ PODLAHY
FASÁDY

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

SMILOVICE
MLADÁ BOLESLAV

www.remabe.cz
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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:
Sylva Kaplanová, Uherský Ostroh

Bc. Zdeněk Lhota, Hořice
Kateřina Hejčová, Liberec    

Public relations: 
Sylva Kaplanová, Uherský Ostroh    

Hospodář: 
Michaela Rybová, Pecka    

ZAJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ FESTIVALU 
Zvuk, světla:

Benny Sound - Standa Beneš, Mladá Boleslav 
a jeho čtyři pomocníci 

Pódium:
Jiří Nazarov, Pardubice

Moderátor:
Olda Tamáš, Hradec Králové 

Péče o účinkující:
Jana Hejčová, Liberec

Ladislav Hampl, Mirka Hamplová, 
Mirka Eisnerová, Kateřina Lepší, obě Teplice

Image a orientace festivalu: 
Ivo Vičar, Kutná Hora

 Zdeněk Stejskal, Poděbrady
Stage manager:

Kateřina Hejčová, Liberec 
Bedňáci:

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

 Jan Švanda, Moravské Budějovice
Josef Beník, Chudenice 

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

Martin Hamáček 
a dalších sedm technických pracovníků  

Elektrorozvody, osvětlení:
Vladislav Bahník 
Mobilní toalety:

WC servis, Nymburk 
Plzeňský Prazdroj:

Aleš Přibyl 
a dalších osm technických pracovníků 

Sodovkárna Koli Kolín:
Ing. Pavel Vavruška, Kolín 

a další tři techničtí pracovníci
Občerstvení, stánkový prodej, 

služby, zásobování, koordinace:
 Bohuslava Lhotová, Hořice 

Eva Lhotová, Denisa Lhotová, obě Brno
Výčep / Bar u párty stanu:  

Renata Bukačová, Hořice + 8
Výčep / Bar u podia:

Hanka Koutníková, Hradec Králové + 3
Výčep 1:

Dita Pourová, Hořice + 2 
Výčep 2:

Adéla Hamlová, Hořice + 2  
Výčep 3:

Pavel Černý, Hořice + 2  
Doplňování zboží:

Petr Bílek 
NON STOP stánek:

Petr Hampl, Trutnov + 4
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 Městskou policií a Policií České republiky
 Zdravotní služba: 
Nina Maixnerová

Pokladny:
Tereza Makanová, Pavla Pecová, Hořice + 2 

Úklidová služba, odvoz odpadu:
František Turk, Hořice + 4 

a ,veškerý personál zajišťující celý festival 

Do přípravy a organizace festivalu 
je dále zapojeno více než dalších 

šest desítek spolupracujících partnerů 
a více než 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 patří ten největší DÍK každému jednotlivci 

- všichni společně tvoří duši celého festivalu!

© THE LEGENDS ROCKFEST 2018 

KDO SE O VÁS 
BUDE LETOS STARAT

P R O G R A M  2 0 1 8ANKETNÍ 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/

F. A. KING   16:00 - 17:00

AHARD   17:20 - 18:20

LIMETAL   18:50 - 20:00

VISACÍ ZÁMEK   20:30 - 21:35

DYMYTRY   22:15 - 23:20

ALKEHOL   23:50 - 00:55

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

NUKLEÁRNÍ HOVADA   11:00 - 12:00

RAZZ   12:20 - 13:20

KOMUNÁL   13:45 - 14:45

ARAKAIN   15:15 - 16:15

TRAUTENBERK   16:45 - 17:50

DOGA   18:25 - 19:30
VYHLÁŠENÍ NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH FANS

TRAKTOR   20:00 - 21:10
VYHLÁŠENÍ NEJ DIVÁCKÉ KAPELY FESTU

HARLEJ   21:50 - 23:00

GATE CRASHER   23:30 - 00:40

✃

✁

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

kapely 2018. Předání CD taktéž. Děkujeme za spolupráci. 

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

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 ROCKFEST 
PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK: pátek 19. a sobota 20. července 2019 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

VELKOOBCHOD A DISTRIBUCE 
ALKOHOLU, LIMONÁD, 

CUKROVINEK, TABÁKOVÝCH 
VÝROBKŮ A DROBNÉ DROGERIE

www.adam-velkoobchod.cz

Jaké alternativní místo by se vám nejvíce zamlouvalo? 

 co nejvíce poblíž, s lokální dostupností Hořic 

 areál bojiště bitvy 1866 na Chlumu (15 km) 

 zavedený festivalový park v Hradci Králové

 kultovní areál Bojiště Trutnov 

Jak jste se o festivalu dozvěděli?

Jak jste k nám přijeli?

Jakou kapelu byste si přáli mít v programu 2019?

Co se Vám letos na festivalu líbilo?

Co dalšího byste naopak uvítali?

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

Balijské šperky 
z léčivých polodrahokamů

www.souloftravel.cz


