
Hlavní předností nového areálu je především 
rozloha 15 000 m2. I když se to na první pohled 
nezdá, je to plocha o velikosti dvou fotbalových 
hřišť. Je lemována jehličnany, tújemi a živými 
ploty. Na ploše se nacházejí ovocné stromy  
připomínající rajskou zahradu, ale i vzrostlé, asi 
osmdesátileté ořešáky, které vytvářejí příjemné 

posezení pod přírodními „stínidly“. To vše dává 
celému místu pohodu, která se jinde nevidí. 
Členitost všech porostů jako by snad už při 
svém vzniku byla uzpůsobena tomu, aby se 
zde mohlo zrodit nové místo pro kulturní a jiné 
volnočasové aktivity. Aktivity, jako je právě  
The Legends Rock Fest. 

Co říci k posledním dvěma letům? Většinu  
světa zasáhl šmejd s názvem koronavirus.  
Kultura se ocitla na hranici naprosté zkázy,  
téměř na samém okraji pádu do propasti. 
Změna místa přišla právě včas – už jenom proto, 
že podle aktuálních pravidel je na jednoho 
účastníka požadována plocha 4 m2. Ve chvíli 
psaní těchto řádků není ještě jasné, zda k to-
muto požadavku nebude na pořadatele navíc 
kladena povinnost rozdělení místa konání  
na dvě sekce, což by i u veškerého zázemí  
vyžadovalo nesnadnou úpravu na dvě plno-
hodnotné části. Doufejme, že tato povinnost 
uplatněna nebude. Nicméně, nebýt změny 
místa, festival, jak jej známe, by býval nemohl 
vůbec proběhnout. 
Vedle uvedených požadavků a povinností nám 
nový areál dává příležitost k postupnému  
zřízení stálého zázemí. Pro letošek byla rekon-
struována příjezdová cesta pro kapely, částeč-
ně i pro stánkový prodej, která je logisticky  
velmi důležitá. Účastník si tudíž ani nevšimne, 
že zatímco si užívá tu správnou zábavu, v záku-
lisí festivalu se čile, plynule a bezpečně pracuje 
na zajištění celé akce. Letos bylo dále dodáno 
čtyřicet kusů dřevěných setů k sezení,  
celkem tedy dalších 240 míst pro vaše 
pohodlí. Navíc je možné vzít si s sebou 
deku a při hezkém počasí si udělat 
piknik.
Trvalé zázemí bude upraveno speci-
álně pro tuto a jiné obdobné akce, 
tím pádem přizpůsobeno pro zvýšení 
veškerého komfortu. Plánuje se také  
výsadba další zeleně a stromů, které  
dávají danému místu unikátní a neopa-
kovatelnou atmosféru. Samozřejmě se 
jedná o dlouhodobější výzvu, každopádně 
však promýšlenou již s reálně proveditelný-
mi kroky, vedoucími k vysněnému cíli.
Festival je pro mnoho účastníků i nadále  
vítanou příležitostí pro malou dovolenou,  

za kterou neváhají cestovat z jakéhokoli kouta 
České republiky. Má totiž přidanou hodnotu  
v podobě krásného okolí s mnoha kempy  
a řadou dalších ubytovacích kapacit, a třeba  
i koupáním v unikátním prvorepublikovém 
koupališti Dachova. K tomu se zrodil nový  
areál, jehož rozloha spolu s možností dlouho-
dobé a stabilní přípravy zázemí vytváří úplně 
nový potenciál.
Stejně jako každý rok je třeba poděkovat  
stovce podporovatelů a kooperujících partne-
rů, a také dalším dvěma stovkám lidí, kteří jsou 
do organizace festivalu průběžně zapojení. 
Největší poděkování patří tradičně vám a jed-
nomu každému účastníkovi, neboť jste to  
právě vy, kdo tento sen přetváří do podoby, již 
určujete vy sami. Ať si i letošní ročník zachová 
svou jedinečně rodinnou atmosféru a ať je 
vám tento zpravodaj aspoň trošku užitečným 
průvodcem. Přejeme vám co nejvíce krásných 
zážitků.

Za realizační tým
Zdeněk Lhota, pořadatel

Cena: ZDARMA                                                    23. - 24. 7. 2021                                                SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

9. ROČNÍK THE LEGENDS ROCK FEST PÍŠE NOVOU HISTORII

|  PROGRAM 2020  |  SOUTĚŽ O NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KAPELU  |  PLÁN AREÁLU  |  ORIENTAČNÍ PLÁN 
DOPRAVY A STANOVÉHO MĚSTEČKA  |  KAM SLOŽIT HLAVU  |  CO BUDE K JÍDLU A PITÍ  |  BONUSY 
PRO DRŽITELE VSTUPENEK Z PŘEDPRODEJE  |  TIP NA SUVENÝR  |  POZVÁNÍ NA LOUČENÍ S LÉTEM  
|  FESTIVALOVÝ STÁNEK  |  PŘEDSTAVUJEME NOVÝ AREÁL  |  ZVYŠUJEME KOMFORT  |

|  DŮLEŽITÉ KONTAKTY  |  DĚKUJEME PARTNERŮM  |  KDO SE O VÁS BUDE LETOS STARAT  | 

NAPIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY A ZÍSKEJTE CD OD VÍTĚZNÉ KAPELY 

Vážení fanoušci a příznivci,
náš rockový festival za svou bezmála desetiletou historii zažil mnohé. 
Jedna věc ale spojuje všechny ročníky: každoročně se dařilo zvyšovat 
jeho laťku. Ať už po stránce programu, organizace, kvality služeb,  
různých nových designově originálních prvků či celkového rozkvětu. 
Tu největší změnu k lepšímu však určitě zažijeme letos, a to jeho  
konáním na novém místě s názvem Areál Zahrada. Ten byl tříletou  
velmi usilovnou prací přetvořen pro tento účel. A i když na začátku byla 
neprostupná houština, postupná kultivace ukázala, že toto místo  
je svým duchem pro zmíněné aktivity jako stvořené. Pojďme se ale  
na organizaci 9. ročníku podívat podrobněji.

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

■ Nejúžasnější na celém festivalu jste každoročně vy, jeho jedineční fanoušci. Užijte si i letošní rok!!! 

www.loucenisletemfest.cz  

2. ROČNÍKMONKEY BUSSINESMICHAL HRŮZA   IVAN MLÁDEKTHE ATAVISTS   WISHMASTERSALŽBĚTA   NATŘIJE

SUPER TIP! 2021 SUPER TIP! 2021 SUPER TIP! 2021

LIMITOVANÁ EDICE VSTUPENEK!!! ZA AKČNÍ CENY !!!AREÁL »ZAHRADA« ČÁST LIBONICE  SMĚR » DOBRÁ VODA
PÁTEK

ARAKAIN   VISACÍ ZÁMEK   DOGA
XIII. STOLETÍ   FORREST JUMP   WELICORUSS   DEVIANT

SOBOTA

TRAKTOR   TRAUTENBERK
WALDA GANG   KOMUNÁL
SEVEN   X-CORE   MADAM ROYAL   MAYLIVE   ECLIPSIS

HOŘICE v P.       23.- 24. 7. 2021

www.thelegendsrockfest.cz
VÍTÁME VÁS V HOŘICÍCH
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VJEZD PRO KAPELYZ A H R A D A
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K D E  N E J L É P E  PA R K O VAT

Současná doba přináší všechno jiné,  
jenom ne jistoty, byť alespoň některé ke 
svému životu potřebujeme. Bez hudby 
možná neumřeme hladem a zimou, ale 
zcela určitě zchudneme na duši a přesta-
neme mít chuť nahlížet za obzor.
Hudba dává křídla našim myšlenkám, 
hloubku našim prožitkům, pomůže nám 
vyjádřit to, na co pouhá slova nestačí,  
a nabízí i intimitu při cestách do svého  
nitra. Hudba spojuje – bez ohledu na ja-
zyk, víru či společenské postavení.
Moc mě proto těší, že se po nucené  
odmlce vrací devátým ročníkem do Hořic 
náš oblíbený The Legends Rock Fest.  
A nepochybuji o tom, že stejně jako  
legendy i nová generace muzikantů  
svými vystoupeními potvrdí, že rocková 
hudba se za nic neschovává, umí pravdivě 
zrcadlit skutečné společenské problémy 
a nepodléhá prvořadé snaze se zavděčit.
Věřím, že její přímočarost a mnohdy i pře-
kvapivá poetičnost, hloubka a opravdo-
vost, kterou umí zprostředkovat nejlépe 
rockové balady, probudí v posluchačích 
zase tu správnou a nyní tolik potřebnou 
odvahu a drajv poprat se s těžkostmi  
a překážkami. Ale také víru a naději,  
že dokážeme věci kolem sebe měnit  
k lepšímu.
Těším se na známé i nové kapely, na to,  
že budu moci znovu zažít pocit sounále-
žitosti, který atmosféra této skvělé akce 
vždy přináší. Po dlouhé době zažiji setká-
ní, která byla díky pandemii nemožná,  
a budu moci nechat svoje myšlenky utéci 
od shonu a starostí náročných dní.
A nesmím zapomenout moc poděkovat 
Zdeňku Lhotovi, jeho manželce Bobině  
a všem jeho kolegům, že se přes nevyzpy-
tatelnost a složitost současné situace  
nevzdali a vrací nám jednu z jistot – tedy 
to, že my, kteří se v Hořicích ve dnech  
23. – 24. 7. sejdeme, si to opravdu užijeme.

Váš Martin Červíček
senátor a hejtman 

Královéhradeckého kraje 

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
S DESIGNEM FESTIVALU 
A AREÁLU ZAHRADA 
I v rámci suvenýrů se snažíme přijít každý rok  
s nějakou novinkou. A tak jste si při předcho-
zích ročnících mohli odvézt originální Rock 
Fest energy drink či vratné kelímky s potiskem. 
Z důvodu omezeného času na přípravu je letos 
realizovat nebudeme, přesto si ty z loňských let 
můžete zakoupit v našich stáncích. Je možné 
je použít jako estetické a praktické pouzdro  
na kelímky klasické. Ale vzhledem k tomu,  
že se nacházíme v Hořicích – co typičtějšího 
bychom pro vás mohli přichystat než originál-
ně a festivalově balené Hořické trubičky?  
K dostání budou opět ve všech našich stáncích.

SOUTĚŽ O NEJPOPULÁRNĚJŠÍ 
KAPELU FESTU
Opět jako každý ro(c)k proběhne tradiční sou-
těž o divácky nejúspěšnější kapelu. Soutěž je 
maximálně férová, neboť o vítězství rozhodují 
výhradně sami fanoušci. Nezapomeňte si  
proto na pokladně u vstupu proti platné  
vstupence vyzvednout hlasovací žeton (jeho 
podoba je každý rok jiná).
Hlasování probíhá po celou dobu ve festivalo-
vém shopu/stánku. Ten se bude nacházet       
na ploše za zvukaři. Fest shop je také příležitos-
tí k pořízení řady suvenýrů. 
Vyhlášení soutěže se bude konat v sobotu  
večer o přestávce mezi kapelou Walda Gang  
a Traktor. Line-up, tedy pro koho všechno  
můžete hlasovat, najdete na zadní straně zpra-
vodaje.     

SLOVO 
MARTINA 
ČERVÍČKA

■ 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 facebookové stránce THE LEGENDS ROCK FESTU.
■ Připravili jsme pro vás speciální limitované edice triček a suvenýrů vytvořených v průběhu celé  
 historie festivalu.
■ Je zde možnost zakoupení lístků na další akci letošního roku – zářijové LOUČENÍ S LÉTEM.
■ V případě potřeby funguje stánek též jako ZTRÁTY A NÁLEZY.
■ Je zde vždy dobře naladěný personál.

 NAVŠTIVTE NÁŠ FESTIVALOVÝ STÁNEK

■ Nejúspěšnější kapelou v divácké soutěži je zatím Traktor. Kdo vyhraje letos?
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TIP NA SUVENÝR 2021

MALÁ OCHUTNÁVKA Z JÍDELNÍ 
A NÁPOJOVÉ NABÍDKY

I v rámci postupného zvyšování komfortu 
se každoročně snažíme přijít s nějakým 
zlepšením. Pro letošní rok je areál dovyba-
ven celkem čtyřiceti kusy sestav zahradní-
ho nábytku k sezení a stolování. Doposud 
byly k dispozici pouze pivní sety a palety. 
Tak ať nový nábytek přispěje k vašemu  
pohodlí.

 NOVÝ 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK
ZLEPŠOVÁK 2021 ZLEPŠOVÁK 2021 

UZENÁŘSKÉ DOBROTY OD MÍLY A PÉTI 
∙ halušky, uzené maso z udírny,  
 moravské klobásy 
∙ grilovaná žebra, kolena, bůček, sýr, steak,  
 hranolky, kuře 
∙ mexické pánve vegetariánské,  
 Durango fazole

FULL PÁRTY SERVIS
∙ farmářské brambory s klobáskou  
 a cibulí, buřty na černém pivu,  
 mexické fazole s uzeninou a kukuřicí,  
 noky se špenátem a sýrovou omáčkou
∙ výběr kebab s restovanými nudlemi 
 v tortile s dresingem, se zeleninou aj. 
∙ grilovaná kýta na medu,  
 grilovaná uzenina, kukuřice, hermelín
∙ Cheddar fest burger,  
 Louisiana burger atd. 

ASIA BISTRO s kompletní nabídkou

LANGOŠE XXL 

BRAMBORÁČKY od Miloše Balihara. 

NÁPOJE
• Pilsner Urquell 12°, Radegast 10°,  
 pro řidiče Birell
• široký výběr míchaných nápojů, víno, 
 rum, zelená, vodka 
• limonády Koli Kolín
∙ café bar výběrové kávy Mohaji a další  
 nealko nápoje
• tradičně nebudou chybět hostesky  
 z Jägermeisteru

NON STOP stánek
• U vstupu a ve stanovém městečku bude  
 k dispozici non stop stánek s nabídkou  
 od snídaně po pozdní večeři      



the legends rockfest + 323. - 24. 7. 2021
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BONUSY PRO DRŽITELE VSTUPENEK Z PŘEDPRODEJE
Každoročně si dáváme záležet na tom, abychom pro držitele vstupenek z předprodeje připravili určité bonusy. Neboť vstupen-
ky z předprodeje se prostě a jednoduše každoročně vyplatí. Pomineme-li jejich zvýhodněnou cenu a možnost dárkových setů 
pro dva (vstupenky, originální trička a samolepka) při včasném nákupu, i letos můžete počítat s těmito bonusy:

■ Pěkný suvenýr – pamětní látkový ID pásek

■ Parkování a stanové městečko zdarma                           

■ Tento festivalový zpravodaj

■ A co hlavně: Letos je pro vás připravena novinka v podobě slevové karty návštěvníka, o které se dovíte více v příspěvku níže  
 „Ve volném čase prozkoumej Hořice“

KAM SLOŽIT HLAVU
STANOVÉ MĚSTEČKO 
• Jeho výhodou je, že je na dohled místu konání The Legends Rock Festu, je zdarma!
• Po dobu akce je k dispozici cisterna s pitnou vodou o objemu 4000 l 
• Stánek s občerstvením dle potřeb účastníků
• Přiměřený počet toalet, servis v sobotu ráno
• Ale pozor!!! Ve stanovém městečku jste na vlastní nebezpečí. Doporučujeme  
 proto nenechávat ve svých příbytcích žádné nezabezpečené cennosti. Mnohým  
 festivalům se v minulých letech nevyhnuli bezohlední a organizovaní zloději.  
 Ani při nejužší spolupráci bezpečnostní služby, státní i městské policie není vždy  
 možné vaše věci uchránit. Na dodatečnou lítost je vždy pozdě!
• Opravdu moc vás žádáme, abyste nezpoplatněný prostor opouštěli ve stejném  
 stavu, v jakém do něj vstupujete. Vlastní odpadky proto prosím vyhazujte do  
 vlastních pytlů, možnost zakoupení pytlů za 5,- Kč v shopu. Moc děkujeme!

KEMPY, STUDENTSKÉ UBYTOVNY, HOTELY
• Jednou z předností této akce je to, že Hořice nabízejí poměrně široké možnosti  
 ubytovacích kapacit, s relativně dobrou dostupností a především s odpovídají- 
 cím zázemím a servisem 
• Ty hlavní jsme pro snadnější orientaci označili v přiložené mapce  
• Z většiny těchto míst se dá do místa festivalu dorazit pohodovou procházkou  
 Pro vzdálenější místa je k dispozici taxislužba – viz dále

OSTATNÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
• Přiloženou mapkou přehled ubytovacích možností samozřejmě nekončí
• Další možnosti s řadou privátů najdete na festivalovém webu: 
 www.thelegendsrockfest.cz  

Po celou dobu konání festivalu a k cestování po Hořicích je vám k dispozici RZ taxi 
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SMĚR
CENTRUM

UBYTOVÁNÍ
ORIENTAČNÍ PLÁN

Z A H R A D A

KUDY K NÁM Z CENTRA BEZPEČNĚ? 
PŘEJDĚTE PŘES LÁVKU, 

UDĚLEJTE SI HEZKOU PROCHÁZKU!

foto: Michal Ludvík 

VE VOLNÉM ČASE PROZKOUMEJ HOŘICE ANEB LÉTO V HOŘICÍCH SE SLEVOVOU KARTOU
Pro zpříjemnění pobytu v Hořicích je pro vás připravena Karta návštěvníka, se kterou můžete čerpat řadu výhod, slev a zážitků! Získat ji může každý host po vyplnění 
krátkého dotazníku v Městském informačním centru, v Městském muzeu nebo přímo v místě ubytování. Slevu získáte po odevzdání kupónu u zapojeného subjektu  
vyznačeného v okénku na kartě, k dispozici máte celkem osm kupónů. Výhody můžete čerpat ode dne festivalu do 30. září 2021. Kompletní informace o projektu  
získáte na www.infocentrum.horice.org/karta-navstevnika. Do slevové Karty návštěvníka jsou zapojeny tyto subjekty: 
 

• Biograf Na Špici – Sleva 10 % z nákupu občerstvení   
• Masarykova věž samostatnosti – Sleva 10 % na vstupné
• Koupaliště Dachova – Sleva 10 % na vstupné
• Krytý bazén – Sleva 10 – 15 % dle délky a druhu vstupného
• Squash – Sleva 10 – 15 % dle délky a druhu vstupného
• Městské muzeum – Sleva 10 % na rodinné vstupné
• Galerie plastik – Sleva 10 % na rodinné vstupné
• Kubištovy hořické trubičky – 2 ks trubiček zdarma 
 k nákupu nad každých 300 Kč
• Petráčkovy hořické trubičky – 2 ks trubiček zdarma 
 k nákupu nad každých 300 Kč
• Hořické trubičky STRIX Hořice s. r. o. – 2 ks trubiček zdarma  
 k nákupu nad každých 300 Kč
• Zámek a Museum Czech Road Racing – Sleva 10 % 
 na vstupné do Musea Czech Road Racing
• Prohlídky města s průvodcem – Sleva 10 % na vstupné 
 (prohlídky se konají každý čtvrtek v červenci a v srpnu 
 od 14:00 hodin)

• Restaurace Koruna – Sleva 20 % 
 (nevztahuje se na polední menu)
• Restaurace Staré časy – Sleva 10 % pro rodinu 
 max. 5 osob v době od 10:00-14:00 hodin
• Kebab house Bonema – Sleva 10 % pro rodinu 
 (max. 5 osob) v době od 11:00 do 14:00
• Kavárna Café Point – Sleva 10 % na útratu v kavárně 
 pro rodinu max 4 osoby
• Expivovar Hořice – Stress Bar – Sleva 10 % z útraty
• Hořická cukrárna – Sleva 10 % z útraty
• Potraviny Švamberk – Druhá káva nebo zmrzlina zdarma
• Půjčovna elektrokol – Sleva 10 % na zapůjčení elektrokol
• Keramoart Hana Bartošová – Sleva 20 % na sortiment 
 s motivem Hořic
• Papírnictví Svoboda – náměstí – Sleva 10 %
• AppleMix.cz – Sleva 15 % (nevztahuje se na originální 
 Apple příslušenství)
• Fotografické služby Michal Ludvík - Sleva 20 % na foto 
 v Hořicích, Sleva 10 % na tisk fotografií

PŘEHLED ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ:

Městské informační centrum ∙ Nám. Jiřího z Poděbrad 3
tel. 492 105 432 ∙ www.infocentrum-horice.org               

Městské muzeum ∙ Nám. Jiřího z Poděbrad 160
tel: 739 699 730 ∙ www.muzeum.horice.org

KOUPALIŠTĚ DACHOVA

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI
✆ 777 331 555 / PĚTIMÍSTNÉ

CENA PO HOŘICÍCH PŘI PLNÉM OBSAZENÍ 200 Kč / AUTO

✆ 602 473 972 / SEDMIMÍSTNÉ
CENA PO HOŘICÍCH PŘI PLNÉM OBSAZENÍ 300 Kč / AUTO
TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI ∙ TAXI

V rámci zvyšování servisu 
a komfortu jsme pro vás vytvořili hned 

dva nové informační portály: 

a 

Budeme rádi, když se vám stanou 
přehledným průvodcem 

pro všechny připravované akce 
a aktivity.  

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ 

PRO ŘIDIČE
Již od pátečního večera bude 

na festivalu k dispozici 
mobilní služba s možností 

preventivního 

alkohol testu. 
Služba bude k dispozici  

u vstupu do areálu. 
Cena jednoho testu je 50 Kč, 

telefon na tuto službu: 

603 894 426

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

NOVÉ 

WEBOVÉ PORTÁLY

www.loucenisletemfest.cz

www.arealzahrada.cz
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Počátky této akce byly poměrně krušné. První 
ročník v roce 2012 zasáhla až nečekaně silná 
nepřízeň počasí. Přestože prvnímu ročníku 
předcházela bezmála roční příprava, v jednu 
chvíli to vypadalo, že festival nebude moci ani 
proběhnout. I když nebesa neměla téměř slito-
vání, nakonec se přece jen trošku umoudřila  
a festival se konal. Čtrnáct stupňů, k tomu  
občasné přeháňky. Ještě že byla po ruce i něja-
ká ta medovina. Navzdory tomu akce nakonec 
proběhla ke spokojenosti všech, kteří neotáleli 
dorazit. Chtě nechtě, finanční ztráta byla  
zničující. Po organizační stránce se dostavilo  
i nemalé, dosud nezažité vyčerpání. Pro mno-
hé to vše byl důvod k postesku ,,už nikdy více“.

Jenže doposud nepoznaná organizační zkuše-
nost s tímto typem akce byla na světě. K tomu 
obrovské povzbuzení z řad fanoušků. Vše pod-
porováno zažitým pořekadlem ze silových 
sportů ,,bez bolesti není růstu“. Ne, ne, s tím 
vším se nešlo na to vykašlat. Nová, a o to větší 
výzva byla rovněž na světě. Při druhém ročníku 
se podařilo pokrýt jeho náklady. Při třetím ztrá-
tu z ročníku prvního. Festival se postupně  
postavil na vlastní nohy. Tak, aby se od prvních 
vizionářských krůčků mohl vydat na cestu  
ke svému dalšímu rozvoji.  
Festival má za sebou v roce 2019 celkem již 
osm vydařených ročníků. Za tuto dobu se  
podařilo vybudovat to nejdůležitější: pevné  
a spolehlivé organizační jádro, bez kterého  
nejde při obdobné přípravě na nic ani pomys-
let. Totéž platí i pro bezpočet spolehlivých 
partnerů. Znova a znova, všem těmto lidem 
náleží obrovský dík. Postupně se festival stal 
známým napříč celou Českou republikou.  
Ale co je nejvíc? Naprosto skvělá, nezaměnitel-
ná a okouzlující atmosféra, kterou vytvářejí  
samotní fanoušci a za kterou neváhají přijet  
z jakéhokoli koutu ČR. To je bezpochyby ta  
největší odměna a motivace pro další invenci  
a práci do budoucna.

Organizátoři festivalu jsou nositeli dalších  
námětů a nápadů, jak potěšit vyznavače ven-
kovních kulturních aktivit. To v průběhu času 
vedlo k tomu, že je třeba porozhlédnout se  
i po nějakém jiném, dalším místě pro potenci-
ální organizaci kulturních a volnočasových 
akcí.  
Hořice jsou díky svým předkům srdcařům be-
zesporu úžasným místem s nezaměnitelným 
kouzlem. Avšak co se týká místa pro organizaci 
obdobných akcí, mají doposud jednu velikou 
slabinu. Když se zamyslíte, kde jinde by se ven-
kovní kulturní aktivity daly organizovat, zjistíte, 
že vlastně není kde. Je tu unikátní prvorepubli-
kové koupaliště Dachovy, romantické Smeta-
novy sady, nově zrekonstruované fotbalové hři-
ště na Gothardě, malebné náměstí Jiřího  
z Poděbrad či bývalý lom U svatého Josefa.  
A konečně i autokemp u Masarykovy věže  
samostatnosti. Ale ať vezmeme kterékoli  
z uvedených míst, z hlediska stabilního prostoru 

pro organizaci venkovní kultury a jiných  
obdobných volnočasových aktivit vždy narazíte 
na nějaký handicap.
A v tom všem pátrání široko daleko se vám 
zčistajasna zjeví snad jediné místo, které je  
k tomuto účelu jako stvořené. Nachází se  
v logisticky dobře dostupné lokalitě, a přitom 
dostatečně stranou od zastavěných částí měs-
ta, aby potenciální aktivity nikoho nerušily  
– směrem z Hořic na Dobrou vodu. Nebesa nás 
zkoušela již mnohokrát. Když se ale na daném 
místě v polovině roku 2018 objevila cedule  
Na prodej, bylo to, jako by nám toto místo  
nabídlo právě samo nebe.
Bezprostředně po získání této plochy pro dané 
účely nastal průzkum, jak s ní naložit. Jedná se 
o plochu o velikosti dvou fotbalových hřišť,  
logisticky na ideálním místě. Nicméně  
po dobu dvaceti, možná až třiceti let nebyla 
téměř využívaná, a tím pádem byla zcela 
zpustlá. Doslova džungle křovisek, plevelů,  
různých náletů a odumřelých jabloní, kterými 
se nedalo ani projít. Tedy pokud jste nebyli při-
praveni odnést si nejeden šrám. Pro ilustraci, 
živý plot nacházející se čtyři metry od příjezdo-
vé komunikace sahal až jeden metr do vozov-
ky. Navíc byla plocha zneužívána k vyhazování 
nejrůznějších odpadků a odpadu, ale i k jiným 
nezákonným činnostem. Slova odborníků  
zabývajících se údržbou zeleně zněla téměř 
nekompromisně: ,,Tady to vyřeší jenom těžká 
technika. Vše srovnat se zemí a začít znovu.“  
To pro nás ale bylo zcela nepřijatelné. Už je-
nom proto, že se  předchozímu majiteli poda-
řilo vysázet zde stromořadí jehličnanů, řady tújí 
a živých plotů. K tomu se zde nachází několik 
ořešáků a jiný zajímavý porost. To všechno  
jakoby opět bylo předurčeno pro budoucí  
využití. A mnohé z toho rozhodně stálo za zá-
chranu a postupnou údržbu.

Práce tedy započaly v červnu 2019, s pomocí 
přátel. Ovšem žádná těžká technika, ale ryze 
ruční práce. To znamená motorová pila, křovi-
nořez, kolečka, lopaty a hrábě. Teprve pak  
následovalo šest kontejnerů naštěpované 
dřevní hmoty, frézování více než stovky starých 
pařezů atd. Poté opět hrábě, lehké zvláčení, 
setí trávy, oprava plotů provizorním oplocením, 
demontáž zničených a instalace nových vstup-
ních bran atd. Dalo se říci, že po cca roční práci 
bylo místo natolik zkultivované, že umožňova-
lo uspořádání první akce. A stejně tak to, že te-
prve v tomto stavu se naplno ukazuje, o jak 
úžasné místo se jedná.

Tím ale práce zdaleka nekončí. Již od října 
2018 se rovněž jedná o tom, aby se daný  
prostor změnil v rámci územního plánu  
ze soukromé oplocené zahrady na plochu  
pro kulturní a jiné volnočasové aktivity. Jde  
o to, aby zajištění potenciálních akcí nebylo 
dosti náročně řešeno jen mobilním zázemím, 
ale aby zde bylo možné vybudovat i zázemí 
stabilní. Díky pochopení projektantů územní-
ho plánu, zastupitelů města Hořice, kteří mají 
rozhodující slovo a dali celému záměru zele-
nou, a dále díky kladným stanoviskům nadří-
zených orgánů Královéhradeckého kraje by 
zúřadování dané změny mělo být v průběhu 
roku 2021 již splněním úkolu v rámci pracovní 
náplně úředníků, a tím formální záležitostí.
Píše se rok 2020 a zdá se, že jsme opět všichni 
vystaveni zkoušce nebes. Tentokrát hodně  
neobvyklé. Celá republika řeší preventivní 
opatření z důvodu koronaviru. Co bude za ta-
kovéto situace s kulturou? V ohrožení jsou 
všechny akce s větším počtem lidí. Otázek,  
co se bude dít, přibývá. Leč odpovědí na ně je 
poskromnu a ten, kdo je hledá, aby si vzal  
na pomoc věštící křišťálovou kouli. 

Nakonec je jisté, že 9. ročník The Legends Rock 
Festu, tak, jak jej známe, musí být odložen  
nejméně o jeden rok. Přes to všechno jsme se 
nevzdali, a pro nejzapálenější fandy – primárně 
proto, abychom je nezklamali – jsme doslova 
v letu uspořádali alespoň zmenšenou verzi 
s názvem Malý,  velký fest (velký srdcem). 
A co víc? V průběhu září jsme navzdory 
složité době položili základní kámen 
nové akce v podobě 1. ročníku multi-
žánrového festivalu Loučení s létem, 
určeného pro širokou veřejnost. 
Obě akce se ve ztížených podmín-
kách staly o to větší výzvou, tím pá-
dem i  organizační prověrkou pro 
nové místo. S potěšením a s radostí 
je možné říci, že vše proběhlo ke 
spokojenosti účastníků, a stejně tak 
po technické stránce se vše podaři-
lo zvládnout nad očekávání dobře.    
Problémy s organizací větších akcí 
neustávají ani v roce 2021. A opět jsme 
jedni z mála, kdo se rozhodl se se vším 
popasovat. To znamená, že i se spoustou 
zdravotních opatření a vládních regulací 
proběhne 9. ročník The Legends Rock Festu  
i zářijový 2. ročník Loučení s létem.

Avšak v době příprav přichází dobrá zpráva. 
Díky zastupitelům města Hořice byl schválen 
územní plán a spolu s ním se dosavadní  
soukromá oplocená zahrada může postupně 
měnit na oficiální plochu pro kulturu a jiné  
volnočasové aktivity. Hodně bylo uděláno, leč 
ještě více je toho před námi. A dost možná,  
že právě v těchto okamžicích začínáme opět 
psát novou kapitolu příběhu, který započal  
v roce 2011. Všechno někdy nějak začínalo,  
přejme si, ať má před sebou tento příběh  
a dané místo dlouhou a úspěšnou tradici. 

Tímto článkem velmi děkuji mé manželce  
Bobině, všem přátelům, partnerům, fanouš-
kům a vůbec všem příznivcům za to, že s námi 
tuhle káru táhnou. A hlavně ať s námi tuhle 
káru táhnou dále. Ať nám i nadále tahle cesta 
přináší co nejvíce radosti a potěšení.   

Za realizační tým
Bc. Zdeněk Lhota 

organizátor
 

Vše začalo v roce 2011. Jak už to bývá, na cestě osobního života každého z nás čas od času dochází k tomu, že se stejně jako při čtení knihy uzavře nějaká kapitola. Leckdy 
může v jistém smyslu připomínat až konec světa. Dá-li Pánbůh, kniha a životní příběh jsou však rozečteny někde v půlce, další kapitola proto musí opět nějak začít.  
A přesně takový byl pro mne osobně po pracovní stránce rok 2011, který se stal pro budoucnost zcela novým listem čistého, nepopsaného papíru.
Nikoli však bez předchozího a velmi pestrého životního příběhu. A právě v něm byl překypující kotel nejrůznějších organizačních aktivit. K tomu láska k rockové hudbě  
z mládí. Tehdy něco jako vzdor vůči zaběhnutým stereotypům totalitního režimu a motivace pro nové výzvy, jak se z toho marastu vymanit, vytvořit si alespoň kousek 
vlastního prostoru pro svobodu. A ten na první pohled „konec světa“ a „čistý papír“ byl vlastně novou příležitostí a novou výzvou. A právě tyto okamžiky daly na onom 
papíru vzniknout novému, do té doby neexistujícímu názvu The Legends Rock Fest.

MUZIKOU MĚNÍME SVĚT K LEPŠÍMU     ANEB JAK VZNIKÁ NOVÉ MÍSTO PRO KULTURU

■ Areál poskytuje soukromí i dostatek místa pro všechny

■ Areál v původní stavu, červen 2019. Věřte nebo  
 ne, při prvním vstupu nebylo možné skrze             
 zpustlé porosty udělat ani krok.

■ Cesta k zábavě je proklestěna 

■ Areál přesně po roce ruční práce, červen 2020

■ Neformálního otevření areálu se ujali hejtman  
 Královéhradeckého kraje Martin Červíček 
 a místní nadšenec pro kulturu Dominik   
 Lukaštík. Hejtman Martin Červíček napomáhá 
 kultuře a sportu na Hořicku, a zdaleka nejen   
 tam, jak to jen jde. Vždy zcela nezištně, to se   
 dnes nevidí – o to více děkujeme!!!

■ Když má práce trvat tři dny, a máš na ni jen   
 jeden, na pomoc vždy obětavě přispěchá   
 Martin Křovina. Děkujeme!   

■ Přáním organizátorů je vše dovybavit ve stylu   
 originální image, zde první vlaštovka  

www.loucenisletemfest.cz  

2. ROČNÍKMONKEY BUSSINES
MICHAL HRŮZA   IVAN MLÁDEK

THE ATAVISTS   WISHMASTERS
ALŽBĚTA   NATŘIJE

SUPER TIP! 2021 SUPER TIP! 2021 SUPER TIP! 2021

LIMITOVANÁ EDICE VSTUPENEK
!!! ZA AKČNÍ CENY !!!AREÁL »ZAHRADA« 

ČÁST LIBONICE  SMĚR » DOBRÁ VODA
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Závazek vůči fanouškům byl však obrovský.  
I za ztížené situace jsme se proto nevzdali.  
Navzdory nemalé časové tísni, a o to více  
s nasazením všech sil, jsme uspořádali alespoň 
dvě jednodenní menší akce. První byl Malý,  
velký fest (menší, protože limitovaným počtem 
účastníků, velký srdcem), něco jako útěcha  
za přeložený festival. Po něm se pak konal  
v průběhu září první ročník nové akce s ná-
zvem Loučení s létem.
Obě akce navíc proběhly premiérově v nově  
vytvořeném Areálu Zahrada o jedinečné rozlo-
ze 15.000 m2. Po dobu čtvrtstoletí nevyužívaná 
plocha bez jakéhokoli zázemí musela být  
natolik zkultivována, aby zde mohlo vůbec 
něco proběhnout. Vše se tudíž stalo o to větší 
výzvou, ale řekněme i zatěžkávací zkouškou, 
nakolik se vše v naprosto šibeničních termí-
nech a navíc na novém místě podaří zorgani-
zovat. A že to nebyla zkouška ledajaká. 
Zhruba v polovině Malého, velkého festu se pří-
mo přes místo areálu přehnala taková průtrž 
mračen a vichru, že to dané místo snad ani ne-
pamatuje. Během patnácti minut se všichni 
účastníci rozprchli neznámo kam. Stovky met-
rů kabelů plavalo ve vodě. Opět, jako kdysi  
při úplně prvním ročníku The Legends Rock 

Festu, to vypadalo na konec. Ale světe div se, 
když se ta smršť přehnala, ke spokojenosti 
účastníků vše pokračovalo dále, jak mělo – co 
na tom, že se zablácenými botami. Na druhou 
akci Loučení s létem nás již nebesa odměnila 
krásným slunečným počasím, které k naprosto 
fajnové pohodě všech umožnovalo i piknikové 
uspořádání. 
At tak či tak, atmosféra na obou akcích byla 
jako vždy prostě parádní, účastníci jako vždy 
senzační. A co hlavně? V minimálním čase bylo 
vše maximálně možným způsobem připrave-
né. Zdaleka ne vše bylo hotové, ale i tak bylo 
nové místo přijato se všeobecným nadšením. 
Především je k dispozici spousta prostoru pro 
příjemné posezení pod přírodními stínidly, 
která obstarávají vzrostlé stromy a další poros-
ty. Tyto nové zóny dodávají celému místu po-
hodu, která se jinde jen tak nevidí.
Nadále je tudíž k dispozici přidaná hodnota  
v podobě krásného okolí s mnoha blízkými 
kempy a řadou dalších ubytovacích kapacit. 
Proto je festival pro mnoho účastníků vítanou 
příležitostí pro malou dovolenou, za kterou  
neváhají cestovat z jakéhokoliv kouta České  
republiky. K tomu se zrodil nový areál. Jeho 
prostor 15.000 m2 spolu s možností dlouhodo-

bé a stabilní přípravy zázemí vytváří úplně nový 
potenciál.
Ta průtrž z Malého, velkého festu byla tedy  
nakonec považována za úžasné pokřtění nové-
ho místa, s přáním, aby se zde uskutečnilo 

mnoho dalších a úspěšných akcí. Všechno je 
jako jedna veliká loď, účastníci jejím větrem  
do plachet. Ještě ani nedozněly poslední tóny 
kapel a zpěvu, a pouštíme se do další plavby. 
Ať přináší jen radost a potěšení.

CO VÁM NABÍZÍ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 
LOUČENÍ S LÉTEM?
• FESTIVAL PLNÝ RADOSTNÝCH A VÝJIMEČNÝCH ZÁŽITKŮ
• BAVÍ SE DĚTI, CELÁ STŘEDNÍ GENERACE I JEJÍ RODIČE
• POHODOVÉ PROSTŘEDÍ, ORIGINÁLNÍ A NEZAMĚNITELNÝ DESIGN
• PŘÁTELSKÁ A NEZAMĚNITELNÁ ATMOSFÉRA S PORCÍ POZITVNÍ ENERGIE
• OBČERSTVENÍ A NÁPOJE, CO HRDLO RÁČÍ
• DOSTATEK MÍSTA PRO VŠECHNY I PRO SOUKROMÍ
• MYSLÍME NA HANDICAPOVANÉ
• STAVÍME NA SPOLEHLIVÉM TÝMU A TRADICI
• TĚŠÍME SE NA VÁS 18. ZÁŘÍ

Vstupenky si můžete zakoupit přímo v místě The Legends RockFestu 
ve festivalovém stánku, posléze na e-shopu Areálu Zahrada.

Většina loňských akcí z důvodu zásahu vyšší moci bohužel padla jako mouchy v létě. I my jsme z důvodu omezení akcí na tisíc účastníků byli nuceni celoročně  
připravovaný 9. ročník The Legends Rock Festu přesunout na 23. a 24. července 2021.

MALÝ, VELKÝ FEST A LOUČENÍ S LÉTEM 2020       PREMIÉROVĚ NA NOVÉM MÍSTĚ 

■ Tradice s novým potenciálem je na světě

www.vzpravy.cz
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CO O NÁS ŘÍKAJÍ
První, co vás na festivalu 
zaujme, je to nádherné  
místo a příroda kolem.  
To místo má duši. Místo 

je důležité svou energií, 
jak se tam diváci i kapely 

cítí, a to se tady povedlo. Měli 
jsme tu čest vystupovat při prvním ročníku  
a jsme rádi, že se toho pořadatele nebáli a šli 
do toho. Skvělí lidé, super atmosféra, moc 
jsme si to užili. Po vystoupení jsme zůstali  
a bavili se až do konce. Rádi se sem vrátíme. 
Nejen jako kapela, ale i jako diváci.

Marka Rybin 
zpěvačka kapely Gaia Mesiah           

Kdo zná dřívější aktivi-
ty organizačního týmu 
Areálu Zahrada, dá mi 
jistě za pravdu, že jejich 
zápal pro věc není třeba 
jakkoli popisovat. Nicmé-
ně organizace multižánrové-
ho festivalu Loučení s létem byla nová výzva. 
Místo, program, atmosféra, služby, pohoda, 
vše předčilo má očekávání. Když se chci poba-
vit s přáteli, vzít s sebou třeba i děti a rodiče  
k tomu, vím, že tady si vše zaručeně užijeme.

Šárka Hlavatá 
účastnice festivalu, 

organizátorka sportovních kempů pro děti 

www.loucenisletemfest.cz  

2. ROČNÍK

MONKEY BUSSINES
MICHAL HRŮZA   IVAN MLÁDEK
THE ATAVISTS   WISHMASTERS

ALŽBĚTA   NATŘIJE

SUPER TIP! 2021 SUPER TIP! 2021 SUPER TIP! 2021

LIMITOVANÁ EDICE VSTUPENEK
!!! ZA AKČNÍ CENY !!!

AREÁL »ZAHRADA« 
ČÁST LIBONICE  SMĚR » DOBRÁ VODA
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generální partner

Kompletní sortiment  
výrobků z přírodního kamene

ROCK & STONE

www.cez.cz 

SKUPINA ČEZ
HLAVNÍ PARTNER 

FESTIVALU

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   

www.ekoledlights.cz

INTERIÉROVÉ A BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOST A ELEGANCE OD NÁS

www.drenymburk.cz               +420 731 949 760

Letců R.A.F. 2163 
Nymburk

Dveře Nymburk

VÝSTAVBY RD NA KLÍČ
STROJNÍ OMÍTKY

ANHYDRITOVÉ PODLAHY
FASÁDY

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

SMILOVICE
MLADÁ BOLESLAV

      remabe 
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THE LEGENDS ROCK FEST 
S PODPOROU 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
A MĚSTA HOŘICE
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NEJROZSÁHLEJŠÍ REALIZACE 
Příletová hala Terminálu T1 

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

Kvalitní kuchyně české výroby. 
Od návrhu a zakázkové výroby 

po odbornou montáž. 
Prodejna nábytku - Hořice

www.nabytekhorice.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
KÁCENÍ A OŠETŘENÍ RIZIKOVÝCH STROMŮ
tel: 721 425 935 ‧ sykoranavetvi.info@gmail.com

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

www.nadoz.cz

www.hvp.cz
Nabízí pojištění domů, bytů,  

havarijní pojištění. 
Pojištění podnikatelů, měst a obcí. 

www.zemedelska-akademie.cz
střední škola a vyšší odborná škola

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

a dalšího bytového nábytku - Hněvčeves

INTERNETOVÝ 
ROCKOVÝ MAGAZÍN

PLNÝ FOTEK A REPORTÁŽÍ 
Z KONCERTŮ

www.rocksound.cz

HUDBA PRO VÁS
www.rockpalace.cz

ZEMĚMĚŘICKÁ FIRMA, 
POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ 

ZEMĚMĚŘICKÉ SLUŽBY
- OSTROMĚŘ -

www.geoplancz.cz

www.dek.cz

Nabízí 
detektivní 

a bezpečnostní 
služby, 

vymáhání 
pohledávek, 
zdravotnické 

dozory  
www.pohledavkyhlousek.cz

www.bmtransport.cz  
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HLAVNÍ  MEDIÁLNÍ PARTNER:

OFSETOVÁ A DIGITÁLNÍ 
TISKÁRNA

KVALITNÍ TISKOVINY POMÁHAJÍ PRODÁVAT

www.dukase.cz
 Bobová a lanová dráha Špindlerův Mlýn

www.bobovka.cz

Moderní akční adrenalinová hra podobná paintballu. 
Přijdte si zahrát 

jednu z nejzábavnějších akčních her současnosti. 
- Hradec Králové -

www.lasergame-hk.cz
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VÝROBA, DOPRAVA A ULOŽENÍ 
BETONOVÝCH SMĚSÍ
PRODEJ KAMENIVA

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Prodej a montáž 
podlahových krytin, dveří, oken 

a příslušenství do interiéru - Chodovice
www.svartes.cz 
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Revize komínů, frézování a vložkování. 
Prodej, instalace a servis krbových 

kamen, stavba krbů 
Městec Králové, Dvůr Králové nad Labem

www.jirkaasyn.cz
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POČÍTAČE A NOTEBOOKY, DIGITÁLNÍ 
FOTOAPARÁTY, TELEFONY A TABLETY, 

PŘÍSLUŠENSTVÍ, SERVIS - HOŘICE 
www.x-comp.cz

Návrhy a realizace zahrad 
a veřejných prostor

www.rsu.cz

AKTUALITY, REPORTY 
A ROZHOVORY 

Z ROCKMETALOVÉ SCÉNY

www.regiolist.cz
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HLAVNÍ  MEDIÁLNÍ PARTNER:

s.r.o.
ZKUŠEBNA 

KAMENE 
A KAMENIVA
Zkoušky a certifikace 

ve vybraných oblastech 
stavebnictví - Hořice

www.zkk.cz

vše pro auta

www.autokelly.cz
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ÚZKÝ PŘÍPRAVNÝ TÝM:
Organizátor, propagace, reklama:

Bc. Zdeněk Lhota, Hořice
Program, jednání s účinkujícími:

Jana Hejčová, Liberec
Grafické práce, správce webu:

Ivo Vičar, Kutná Hora
Marek Krögler, Praha 

Catering, stánkový prodej, pronájem:
Bohuslava Lhotová, Hořice 

Festivalový zpravodaj:
Bc. Zdeněk Lhota, Hořice

Sylva Kaplanová, Uherský Ostroh
Ivo Vičar, Kutná Hora

Public relations: 
Sylva Kaplanová, Uherský Ostroh

Hospodář: 
Michaela Rybová, Pecka    

ZAJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ FESTIVALU 
Zvuk, světla:

Benny Sound - Standa Beneš, Mladá Boleslav 
v týmu se čtyřmi pomocníky 

Pódium:
ZPcz s.r.o., Jiří Nazarov, Pardubice, 

v týmu se čtyřmi pomocníky
Moderátor:

Olda Tamáš, Hradec Králové 
Péče o účinkující:

Jana Hejčová, Liberec
Soňa Šubrtová, Hořice + 3

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 

Jana Uhrová, Praha
Pavel Zajíček, Česká lípa
Zdeněk Novotný, Hořice

Příprava technického zázemí:
Tadeáš Pour, Dobrá Voda + 7  
Elektrorozvody, osvětlení:

Lukáš Černý, Hořice 
Vladislav Bahník, Hořice 

Mobilní toalety, voda, elektrocentrály:
České mobilní toalety, Dvůr Králové 

VOS, a.s. Jičín, Boels ČR s.r.o., Hradec Králové 
Plzeňský Prazdroj:

Aleš Přibil v týmu s osmi techniky 
Sodovkárna Koli Kolín:

Ing. Pavel Vavruška, Kolín
v týmu se čtyřmi techniky

Občerstvení, stánkový prodej, 
služby, zásobování, koordinace:

 Bohuslava Lhotová, Hořice 
Michaela Rybová, Pecka

Párty stan, bar u tůjí:  
Renata Bukačová, Hořice + 5

Párty stan, bar u cesty:
Aleš Pour, Dobrá Voda + 5 

Výčep u tůjí 
 Pavel Černý, Hořice + 5  

Výčep u obelisku 
Eva Jůzová, Pecka + 2  

Tomáš Nosek, Hořice + 2  
Doplňování zboží:

Petr Bílek, Pardubice 
NON STOP stánek:

Petr Hampl, Trutnov + 4
další služby zajištuje 

dalších deset smluvních partnerů.  
Fest-shop, divácká soutěž, 

ztráty a nálezy:
Markéta Kosová, Hořice

Dáša Hovorková, Choceň + 2
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
Pokladny:

Pavla Pecová, Hořice + 5 
Úklidová služba, odvoz odpadu:

Dagmara Makulová, Hořice + 2 
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 každému jednotlivci, kteří tvoří duši 

celého festivalu patří ten největší DÍK!  

© THE LEGENDS ROCKFEST 2021 

KDO SE O VÁS 
BUDE LETOS STARAT

P R O G R A M  2 0 2 1
T H E  L E G E N D S  R O C K F E S T

ČTVRTEK / WARM UP / 

PÁTEK / START 14:10 HODIN
/AREÁL OTEVŘEN OD 13:30 HODIN/

DEVIANT   14:10 - 15:10
FORREST JUMP   15:40 - 16:40
XIII. STOLETÍ   17:10 - 18:15
VISACÍ ZÁMEK   18:45 - 19:45
ARAKAIN   20:15 - 21:20
DOGA   22:00 - 23:00
WELICORUSS   23:40 - 00:40

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

MAYLIVE   11:00 - 12:00
ECLIPSIS   12:25 - 13:25
MADAM ROYAL   13:55 - 14:55
SEVEN   15:25 - 16:25
KOMUNÁL   17:00 - 18:00
TRAUTENBERK   18:35 - 19:35
VYHLÁŠENÍ NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH FANS

WALDA GANG   20:10 - 21:10
VYHLÁŠENÍ NEJ DIVÁCKÉ KAPELY FESTU

TRAKTOR   22:00 - 23:00
X-CORE   23:30 - 00:50

UBYTOVÁNÍ INFO: www.thelegendsrockfest.cz / sekce UBYTOVÁNÍ

www.ceskamasna.cz

Velkoobchod a distribuce s masem 
masnými výrobky a mraženým zbožím.

NAPIŠTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ TERMÍN PŘÍŠTÍHO ROČNÍKU THE LEGENDS ROCKFEST: 
PÁTEK 22. A SOBOTA 23. ČERVENCE 2022 (ČTVRTEK 21. ČERVENCE – WARM UP) 

A PŘÍŠTÍHO ROČNÍKU LOUČENÍ S LÉTEM: SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2022

VELKOOBCHOD A DISTRIBUCE 
ALKOHOLU, LIMONÁD, 

CUKROVINEK, TABÁKOVÝCH 
VÝROBKŮ A DROBNÉ DROGERIE

www.adam-velkoobchod.cz

ANKETNÍ LÍSTEK SE SLOSOVÁNÍM

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

✁

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

kapely 2021. Předání CD taktéž. Děkujeme za spolupráci. 

Jak jste se o festivalu dozvěděli?

Jak jste k nám přijeli? / Odkud jste k nám přijeli?

                                                                                                            kraj

Jakou kapelu byste si přáli mít v programu 2022?

Co se Vám letos na festivalu a Areálu Zahrada líbilo?

Co dalšího byste naopak uvítali?

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:
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HLAVNÍ  MEDIÁLNÍ PARTNER:

www.sodo-kolin.cz

P Ř ÁT E L S K É  P O S E Z E N Í
S  O B H L Í D K O U  A R E Á L U

www.dobrovodskezeli.czwww.horicketrubicky.cz


