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SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

„PO ČERTECH SKVĚLEJ FEST“ SLAVÍ OSM LET!
Přátelé, kamarádi, fanoušci,
setkáváme se opět po roce na The Legends Rockfestu, jenž dnešním
dnem zahajuje osmý ročník své existence. Během těch let jsme společně
zažili mnoho krásného, někdy i těžkého. Nejdůležitější pro nás ale je,
že jste nám vždy zachovali přízeň, a tak jsme se i letos mohli v hojném
počtu sejít v areálu Pod Věží v Hořicích. Na co se tedy letos můžete těšit?

PROGRAM 2018
Program je tradičně poskládán tak, aby si
v něm každý našel svou legendu a objevil
i něco nového, zkrátka aby si každý našel svou
srdcovku.
Co si ale bezpochyby zaslouží komentář, je
zařazení jedinečné formace známé pod názvem Zemětřesení. Jedná se o historicky první
českou supergroup (vítězové ankety Černá
vrána 1993) ve složení Aleš Brichta, Miloš Dodo
Doležal, Štěpán Smetáček a Vlasta Henych.
Díky této kapele ožily nezapomenutelné songy
Jiřího Schelingera. Název Zemětřesení vznikl
podle jeho nedokončeného alba.
Od vzniku tohoto jedinečného projektu uplynulo loni 25 let. V rámci jubilea proběhlo
mimořádně úspěšné podzimní turné. Díky
tomuto úspěchu bylo rozhodnuto, že Zemětřesení absolvuje i festivalovou sezónu, nicméně pouze na třech vybraných open-air akcích
v ČR a na Slovensku. Ani ve snu by nikoho
nenapadlo, že po osmi letech existence festu
padne jejich volba právě na nás. Je to pro nás
obrovská pocta!
Připomeňme, že Zemětřesení vystoupí v pátek. Každý nechť se baví od první po závěrečnou skladbu. Každopádně je třeba být na festivalu od začátku.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Ani letos nebude chybět tuhý boj o každý hlas,
který rozhodne o vyhlášení divácky nejoblíbenějí kapely. Vítězná kapela si odveze cenu
z autorské dílny SPŠ kamenické a sochařské
v Hořicích. Tutéž cenu si odveze i nejoriginálnější fanklub festivalu nebo kapely (dvojice až
trojice). Celým programem, tedy i doprovodným, Vás bude opět provázet Olda Tamáš.
Ten bude mít připravenou řadu dalších soutěží
o vstupenky, které výhercům věnují naši partneři: bobová a lanová dráha ze Špindlerova
Mlýna, Fajn park v Chlumci nad Cidlinou, ZOO
Dvůr Králové, Laser Game v Hradci Králové
– a pochopitelně Hořické trubičky.
Při troše štěstí (a dovolí-li to čas) dorazí v průběhu sobotního podvečera po čtyřech letech
originální soubor hořických mažoretů ARTrosa
se svojí show. Pro velký úspěch se na místo
činu vrací rovněž TATTOO pro rockery i děti.
Dále je možné zhlédnout řadu fotogalerií,
které jsou věnovány každému z dosavadních
ročníku. Možná si také dáte ,,partičku“ festivalového pexesa či zajdete do stánku s počítačo-

vou hrou Racing 300. Tam bude možné střihnout si jízdu na legendárním okruhu 300
Zatáček Gustava Havla.
ROCKOVÝ JÍDELÁK
Párek v rohlíku 100x jinak a po dva dny? To na
festu rozhodně nehrozí! O nejširší nabídku
pokrmů se postará Full Party Service se širokým sortimentem masových i bezmasých jídel
v cenách od 35 Kč do 100 Kč.
Tradičně nebudou chybět ,,domácí“ vepřové
a hovězí steaky, burgery a klobásy (poskytovatel si ke své nabídce připravil i festivalové
vlaječky), Asia bistro či XXL langoše. Nově
budou k dispozici bagety s trhaným masem
a špízy i belgické hranolky. U vstupu opět
najdeme nonstop stánek s nabídkou od snídaně po pozdní večeři. Totéž lze očekávat od
nově zavedené služby ve stanovém městečku.
Letos se poprvé objeví v nabídce i ukázka
výroby věhlasné místní sladké speciality – Hořických trubiček. Vše je připravováno tak, aby si
po dobu několikadenního pobytu přišel každý
účastník v každou denní dobu na své a dostalo
se mu čehokoli, na co může mít chuť.
ROCKOVÝ NÁPOJÁK
Je nám velkým potěšením, že jedním z partnerů (a jednou z hlavních produktových opor)
je Pivovar Plzeňský Prazdroj. Na dvanácti stanovištích se bude točit Radegast 10° a Plzeň
12°, pro řidiče Birrell. O nealko nápoje v plné šíři
tradičních receptur se postará český výrobce
Koli Kolín. Můžete se těšit na pestrý výběr
míchaných nápojů, vinotéka a café bar se

■ Dobře vychlazené festivalové pivko je skvělý
mok, své o tom ví i Vilda Čok.

■ Nejúžasnější na celém festivalu jsou každoročně jeho jedineční fanoušci. Ať si užijí i letošní rok.
sortimentem české pražírny výběrové kávy
Mohaji. V plné síle dorazí i populární hostesky
z Jägermeisteru. A kdyby náhodou docházely
síly, bude po ruce limitovaná edice rock energy
drinků vytvořená speciálně pro náš fest.
NOVINKY, EKOLOGIE, OHLEDUPLNOST
Každoročně připravujeme nový symbol festivalu, který se stane součástí výzdoby areálu.
Postupně to byly 2,5 m vysoká plastika „paroháče“, 5 m vysoká vstupní brána, kulisa o šedesáti metrech čtverečních lemující pódium
a dalších asi deset monumentů. To vše dotváří
nezaměnitelnou image celého festivalu. Novými prvky pro rok 2019 budou plastiky dvou orlů
s podstavci o výšce 3 m, které budou umístěny
před vstupní branou.
Co je ale pro nás letos největší výzvou, je zavedení vratných kelímků. Díky tomu chceme
docílit výrazného snížení množství odpadků
– a především zajištění co možná největšího
pořádku, tedy i komfortu pro všechny účastníky.
Bude připravena i limitovaná edice (2000 ks)
s logotypy festivalu, které bude možné zakoupit jako suvenýr ve festivalovém stánku.
Připomeňme ještě, že účastníci budou mít
k dispozici celkem 50 košů, sadu kontejnerů
na tříděný odpad i velkoobjemový kontejner
pro celkový odvoz odpadu. Dále v areálu
najdete 30 zděných toalet s umývárnami
a sprchami, které jsou dále doplněny
o dalších 28 mobilních toalet. Loňský
ročník nám ukázal, že jenom posilování
kapacity nestačí, v průběhu sobotního
rána bude proto proveden kompletní
meziservis.
Při této příležitosti bychom rádi
požádali všechny účastníky o maximální součinnost při udržování po-
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řádku. Především bychom byli rádi, kdyby každý po sobě zanechal užívanou plochu ve
stanovém městečku ve stejném pořádku,
v jakém ji začal užívat. Při tak velkém počtu
účastníků je to pro organizátory jediný způsob,
jak mohou vše – i při sebevětším fyzickém
nasazení – zvládnout. Za tuto pomoc moc
děkujeme!
IDEÁLNÍ MÍSTO PRO MALOU DOVOLENOU
Není snad jediné místo na mapě ČR, odkud
by účastníci nechtěli vážit často dlouhou cestu
přes celou republiku. A dokonce k nám jezdí
i fanoušci z nedalekého zahraničí! Každý,
kdo na The Legends Rockfest zavítal, již ví,
že severní část města disponuje řadou kempů
v klidném prostředí. Koneckonců, po dobu
festivalu jsou do posledního místa obsazeny
veškeré studentské ubytovny, hotely i priváty.
Město Hořice poskytuje ideální polohu pro
řadu výletů, jako například ZOO Dvůr Králové,
pohádková přehrada Les Království, barokní
zámek Kuks, Prachovské skály a řadu dalších.

(pokračování na str. 2)

2 + the legends rockfest
(pokračování ze str. 1)
Přímo v místě festu stojí za návštěvu unikátní
Masarykova věž samostatnosti či o kousek
dál prvorepublikové slunné lázně Dachova.
Pro držitele vstupenek z předprodeje je k návštěvě koupaliště vyjednaná sleva se vstupem:
dospělí za 40,- Kč, děti 20,- Kč. Ta je na základě
předložení vstupenky či látkového ID pásku
platná od 15. do 21. července. Již od prvního
ročníku jsme měli přání, aby byl festival příležitostí k malé tuzemské dovolené. Toto přání se
postupně stalo realitou.
Abychom tento pobyt ještě více zpříjemnili,
na rok 2020 bychom pro nedočkavé rádi připravili na čtvrtek rockotéku. Každopádně již
letos, v tentýž den, tedy ve čtvrtek 18. července,
je možné navštívit promítání v místním Biogra-

zpravodaj

fu Na Špici. Název filmu bude zveřejněn asi
14 dní před festivalem, promítá se od 19 hod.
A pozor! Speciálně pro držitele vstupenek
z předprodeje je vstup zdarma. A k tomu jako
bonus je navíc připraveno pro prvních sto
účastníků jedno pivko a Hořické trubičky, rovněž zdarma.
TOP 5 FESTIVALŮ ČR, PODĚKOVÁNÍ
Dodejme, že The Legends Rockfest byl v roce
2017 časopisem ROCK&POP zařazen mezi
TOP 5 nejkrásnějších festivalových areálů v ČR.
Stalo se tak v konkurenci stovek festivalů napříč
celou ČR. The Legends Rockfest se tedy zařadil
po bok takových pojmů, jako jsou Masters
of Rock Vizovice, Colours of Ostrava, Metalfest
Plzeň či Brutal Assault v pevnosti Josefov (Jaroměř). A to vše při zachování rodinné atmosféry.

Za přípravou přitom nestojí žádná profesionální agentura, ale ryzí nadšení v domácích
podmínkách. O to větší poděkování patří
stovce podporovatelů a kooperujících partnerů. Stejně tak dvěma stovkám dalších lidí,
kteří jsou do organizace průběžně zapojeni,
mnozí z nich jsou veskrze dobrovolnými
pomocníky. Bez nich by to opravdu nešlo.
Za všechny patří poděkování všem účastníkům
a fanouškům, kteří jsou největším větrem
do plachet, pro něž má smysl toto všechno
dělat. Přejme si, ať vyjde krásné počasí, vše funguje tak jak má, a i tento zpravodaj ať se stane
drobným příspěvkem pro lepší orientaci. Přejeme Vám co nejvíce krásných zážitků.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PRO ŘIDIČE:
Již od pátečního večera bude na festivalu k dispozici mobilní služba s možností preventivního alkohol testu.
Služba bude k dispozici nejčastěji
u vstupu u Masarykovi věže samostatnosti. V neděli ráno pak nejprve ve stanovém městečku, později v areálu.
Cena jednoho testu: 40 Kč.

Tel. na tuto službu: 603 894 426.

Za realizační tým
Zdeněk Lhota / organizátor

NĚKOLIK INFORMACÍ PRO LEPŠÍ ORIENTACI, ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ PRŮBĚH
■ Festivalový areál se otvírá v pátek od 14,25 hodin (pokladna od 13,30 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 různých bonusů. Prvních 100 držitelů lístků
z předprodeje získává na pokladně zdarma dva silikonové náramky s logem The Legends Rock festu.
■ Opětovně bychom rádi 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 shopu probíhá i přidělování vašich
hlasů vámi vybrané kapele. Můžete si zde zakoupit také limitovanou edici triček a suvenýry spojené s festivalem. Je zde také místo k odevzdání
slosovatelných anketních lístků (najdete je na zadní straně zpravodaje). Shop slouží i jako ztráty a nálezy.
■ Po celou dobu programu je k dispozici zděné sociální zázemí s toaletami (posílené o mobilní toalety v sousedství zóny pro catering, non stop
stánku, ve stanovém městečku a na několika dalších vybraných místech), umývárny a sprchy s přístupem u hlavního vchodu.
■ Areál se uzavírá každý den zhruba hodinu po ukončení programu.
■ V době nočního uzavření areálu probíhá jeho úklid. Po tuto dobu jsou k dispozici toalety u non stop stánku a ve stanovém městečku. Děkujeme
za pochopení.
■ V pátek i v sobotu je pro návštěvníky prodloužena provozní doba přilehlé Masarykovy věže samostatnosti až do 20:00 hod. Současně je zde
zřízeno provizorní informační centrum s možností získání jakýchkoli potřebných informací o městě.

Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme co nejlepší průběh letošního The Legends RockFestu.
Naléhavě žádáme účastníky ve stanovém městečku
a v kempech, aby v něm nenechávali cokoli cenného
bez náležitého zajištění.

THE LEGENDS ROCKFEST,

dnes již pojem mezi festivaly navazuje každý rok na laťku, kterou jsi zvednul minulý rok
a jako každoročně ji posouvá zase o stupínek výš a přitom neztrácí ze sebe krásnou
rodinnou auru, kterou si vybudoval poctivou prací a hlavně vírou, že když se něco dělá
srdíčkem a na sto procent, že je větší předpoklad návratnosti snahy.
Všechno silný a krásný se rodí v bolestech, i tady bylo na pořadatelích, zda vydrží pár let,
kdy se rozhodně nevydělává, a kdy se jen buduje a buduje fanouškovská základna.
A tato základna sama dává znát, že tým kolem Zdendy Lhoty to dělá dobře.
Komunál ještě nechyběl ani na jednom ročníku. Je to pro nás čest i závazek. Jeden
ročník se nám dokonce podařilo vyhrát a i v ostatních jsme si vedli v té záplavě velkých
a skvělých kapel dobře. A to jsou také věci, které jsou pro fanoušky jakoby navíc.
Hlasování, vlajky vítězů, autogramiády atd... tyto zdánlivé maličkosti vtahují fanouška
do děje a dávají mu pocit, že ten fesťák je prostě jeho… a to je hrozně moc. Komunál
jezdí do Hořic opravdu rád. Zaprvé to máme blízko a za druhé pro jeho neopakovatelnou duši. Zažil jsem tady opravdu hodně. Od nádherných atmosfér až po koncert,
kdy jsem zpíval s čerstvě zlomenými žebry a půl koncertu jsem už klečel v bolestech,
ale lidi mně předali takovou energii, díky které jsem celý set odzpíval a dodnes hrozně
rád vzpomínám na propojení toho davu s mou bolestí a zároveň s pocitem, že ten dav
se mi neuvěřitelně snaží pomoct. Bylo to dojemný.
Každopádně proč si myslím, že Legendy už mají svou hvězdu na nebi? Protože už se mi
mockrát stalo, po celé republice, kde se hrálo, při loučení s některými lidmi zazněla
věta… tak se kluci mějte, bylo to dneska fajn, zase přijeďte a v létě se uvidíme v Hořicích…
a to je přesně ten moment, kdy si uvědomím, jak velký kus práce pořadatelé odvedli
a jakou cestu už urazili. Přeju Legendám jen to dobré, ať pokračují v tom na čem si
své jméno vybudovaly a pokud o nás někdy v budoucnu bude zájem, vždycky rádi
přijedeme. Ať už s námi nebo bez nás, užívejte si skvělou porci muziky a za nás,
za Komunál... děkujeme, že jsme měli tu čest být součástí tohoto našlápnutého, přesto
v dobrém smyslu „rodinném“ festu.
Ahoj Luboš Suchánek - KOMUNÁL

V Ý S L E D K Y
Co se vám na festivalu nejvíce líbilo:
1/ skvělá organizace (pro pořadatele
velký závazek)
2/ jedinečná atmosféra (díky vám!!!)
3/ super program (snažíme se)

A N K E T Y

l e g e n d s

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
2012

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
2013

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
2014 | 2015 | 2016

VÍTĚZ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
2017 | 2018

2 0 1 8

Co dalšího byste naopak uvítali?
1/ vratné kelímky (bude realizováno)
2/ stánek s Hořickými trubičkami
(bude realizováno)
3/ jemnější toaletní papír (prověříme
možnosti)

INFO / UBYTOVÁNÍ / VÝLETY: www.thelegendsrockfest.cz / www.horice.org
TAXI: ✆ 777 331 555 / ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: ✆ 606 437 637 / INFOCENTRUM HOŘICE: ✆ 492 105 432
t h e

JAK PODPOŘIT VÁMI
VYBRANOU KAPELU
A HLASOVAT PRO NI?
Opět jako každý ro(c)k proběhne tradiční
a dá se řící, že již i prestižní soutěž 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 festivalu v shopu. Vyhlášení se bude konat
v sobotu večer o přestávce mezi kapelou
Krucipüsk a ŠKWOR. Line-up najdete
na zadní straně zpravodaje. Hlasovat můžete rukama, nohama nebo třeba pusou.
Důležité je ale hlasovat. A nezapomeňte,
že po každém vystoupení bude u pódia
připravena autogramiáda.

INFO PRO UŽIVATELE
STANOVÉHO MĚSTEČKA
■ Stanové městečko a parkování jsou bezplatné. Je zde
umístěna cisterna s pitnou vodou, odpovídající počet
mobilních toalet a odpadkových košů. Meziservis
všech toalet bude proveden v sobotu ráno.
■ Velice žádáme účastníky ve stanovém městečku
a přilehlých prostranství, aby využívané místo zanechali ve stejném pořádku, v jakém jej začnou využívat.
Vlastní odpadky proto prosím vyhazujte do vlastních
pytlů, možnost zakoupení pytlů za 5 Kč v shopu.
■ Rozhodně varujeme před zanecháním čehokoli, co je
účastníkům cenné, před řádným zabezpečením. Ani
náš festival, dva poslední ročníky, neunikl organizovaným zlodějům, kteří neváhají pohodu ,,svátku“ české
rockové muziky zneužít ke zcela bezohlednému
okrádání. Ani při nejužší spolupráci bezpečností služby, státní a městské policie, nedokážeme uchránit
vaše věci s následným zklamáním, bez toho, aniž by
jim předcházela maximální možná osobní prevence
před takovým jednáním!!!
■ Dbejte prosím pravidel (umístěna u vstupu) a pokynů
pořadatelské a bezpečnostní služby. Toto vše přispívá
k úspěšnému průběhu a spokojenosti všech účastníků.

■ Nezapomeňte se zastavit u některé ze sedmi
foto stojek, které jsou věnovány předchozím
ročníkům. Jste-li pravidelní účastníci, nejspíš
se na nich najdete.
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■ Vítězství v divácké soutěži 2018 z roku 2017
do ,,čtveřice dosavadních vítězů síně slávy“
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SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ

FANS KAPELY NEBO FESTU
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 16:25–17:00 (po vystoupení kapely
Vitacit) u naší festivalové foto plachty s rockovým paroháčem
(u autogramiády), kde se dozví výsledek hodnotící poroty.
Oficiální vyhlášení proběhne přímo na stage, po vystoupení
kapely Limetal v 19:35.
Nejoriginálnější 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 do Fajn parku v Chlumci nad
Cidlinou. Na počest NEJúspěšnější kapely a všech soutěžících proběhne ohňostroj. Na všechny
outfity se už teď moc těšíme!

■ Kdo jednou navštíví fest, tomu se navždy a nesmazatelně zapíše do srdce.
Autogramiáda Trautenberk 2018.

VELKÁ VÝZVA

ZAVÁDÍME VRATNÉ KELÍMKY aneb Manuál jejich používání
Pro organizátory je to patrně největší výzva pro 8. ročník, kterou je vyslyšeno nejčastější přání účastníků. Cíl je jednoduchý, učinit maximum pro pořádek, chovat se
ekologicky a obojím zajistit účastníkům co možná nejlepší komfort pro jejich
pohodu. Aby se vše zvládlo, jaký bude postup?

Zájem o letošní festivalová trička opět 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. V roce 2018 se nám to nepodařilo, zda se nám to podaří letos,
se ukáže až na místě samotném. Každopádně budeme moc rádi, když to, byť na druhý pokus,
alespoň zkusíme!

∙ Vratné kelímky budou k dispozici ve všech festivalových stáncích s točenými nápoji
∙ Při zakoupení prvního nápoje, záloha na jeden kelímek činí 50 Kč
∙ Z hygienických důvodů je kelímek při dané akci na jedno použití
∙ Za vrácený kelímek vám bude každý další nápoj natočen do nového kelímku
∙ Po ukončení konzumace je možné zálohovaný kelímek vrátit v kterémkoli stánku
s točenými nápoji, kde vám bude záloha vrácena

THE LEGENDS ROCKFEST ZA FINANČNÍ PODPORY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A MĚSTA HOŘICE
ZÁŠTITU NAD FESTIVALEM PŘEVZAL
SENÁTOR A NÁMĚSTEK HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
MARTIN ČERVÍČEK

ZLEPŠOVÁK

PODSEDÁK 2

TENTO ZPRAVODAJ LZE POUŽÍT I JAKO PODSEDÁK K SEZENÍ NA PALETÁCH, JAKO
PREVENCI PŘED TŘÍSKAMI. TENTO ZLEPŠOVÁK BYL ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁN JIŽ
V ROCE 2018. LETOS JE ZPRAVODAJ-PODSEDÁK NAVÍC Z KVALITNĚJŠÍHO PAPÍRU.
DĚKUJEME JEHO AUTORŮM ZA HNED DVOJÍ ZLEPŠOVÁK.

! ZTRÁTY A NÁLEZY!
VE FESTIVALOVÉM SHOPU

∙ Pro četná přání jsme připravili limitovanou edici kelímků se symbolikou festivalu 2019
∙ Tyto kelímky s logem festivalu a ouškem
(na stáncích jsou bez loga a ouška) jsou
k zakoupení ve festivalovém stánku,
rovněž za 50 Kč
∙ Z logistických důvodů se do této limitované edice kelímků s logem a ouškem
nápoje netočí
∙ Jako suvenýr je ovšem lze využit jako
estetické a praktické ,,pouzdro“ k nelogovaným kelímkům na stáncích. Výtěžek z limitované edice bude použit
na částečnou úhradu ekologicky šetrného řešení.
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7 DŮVODŮ PROČ JEJ NAVŠTÍVIT

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 vítězné kapely.
Výherce bude vylosován společně s vyhlášením divácky NEJúspěšnější kapely 2019.
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.
V případě zájmu festivalové plakáty a letáky 2019 zdarma.
Je zde vždy dobře naladěný personál.

■ Festivalové tričko
pánské ∙ 330 Kč

■ Festivalové tričko
dámské ∙ 330 Kč

■ Festivalové tílko
dámské ∙ 330 Kč

■ Festivalový praktický vak
∙ 199 Kč

■ Kšiltovka s výšivkou 2019
∙ 249 Kč

■ Silikonový náramek
∙ 75 Kč/ks, 110 Kč/2 ks

■ Festivalový kelímek s uchem
∙ 50 Kč

■ Nášivka 2017
∙ 119 Kč

■ Nášivka 2018
∙ 129 Kč

■ Nášivka 2019
∙ 119 Kč/ks

■ Festivalová nášivka
- malá ∙ 89 Kč / velká ∙ 199 Kč

■ Festivalové placky 2012–2019
∙ 15 Kč, 20 Kč, 25 Kč/ks

■ Dárkový set placek 2012–2018
velikost 37 mm ∙ 126 Kč

■ Černá klíčenka
oválná ∙ 75 Kč

■ Černá klíčenka
s tričkem ∙ 80 Kč

■ Červená klíčenka - žeton
do nákupního košíku ∙ 85 Kč

■ Festivalový paroháč
- keramika ∙ 149 Kč

■ Festivalový paroháč
- pískovec ∙ 99 Kč

■ LP hodiny 1
The Legends Rock Fest ∙ 549 Kč

■ LP hodiny 2
The Legends Rock Fest ∙ 549 Kč

■ LP hodiny 3
The Legends Rock Fest ∙ 549 Kč

■ Festivalové samolepky
2012–2019 ∙ 25 Kč/ks, 30 Kč/ks

■ Dárkový set samolepek
2012–2018 ∙ 140 Kč

■ Rockerský náramek
černý / červený ∙ 400 Kč

■ Rockerský náramek
z kvalitní kůže, s lebkami
černé barvy - černý ∙ 500 Kč

■ Rockerský náramek
z kvalitní kůže s lebkami
stříbrné barvy - černý / červený
∙ 500 Kč

■ Rockerský náramek
z lávových kamenů a s černou
lebkou posázenou zirkony
∙ 600 Kč

■ Rockerský náramek
z lesklého onyxu, hematitu
a s černou lebkou
∙ 600 Kč

■ Rockerský náramek
z matného onyxu a s lebkou
zlaté barvy ∙ 550 Kč

■ Dárkové balení toaletní vody
a kuličkového anti-perspirantu
∙ 450 Kč

AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA K DOSTANÍ CELOROČNĚ NA www.thelegendsrockfest.cz, sekce obchod
OD POLOVINY ŘÍJNA 2019 K DISPOZICI LIMITOVANÁ EDICE DARKOVÝCH SETŮ PRO 2 OSOBY A PRODEJ VSTUPENEK ZA AKČNÍ CENY NA ROK 2020

t h e
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NĚKOLIK TIPŮ NA VÝLET
FAJN PARK CHLUMEC NAD CIDLINOU
Poblíž Chlumce nad Cidlinou směrem od Hořic v Podkrkonoší se nachází zcela nový koncept zábavného parku, který je přímo stvořen
pro trávení volného času, a to doslova celé rodiny. Plážové sporty, hopsálkov, Bungee trampolíny, naučný hmyzákov, dinoprales, zvířátkov,
zážitkové UFO cars, mini cars, či safari cars,
to je jen malá ochutnávka z celkové nabídky
pro malé děti i ty odrostlejší, a k tomu ještě
řada dalších zajímavých akcí. Veškeré info
na: www.fajnpark.cz (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Fajnparku je 28 km.)

BOBOVÁ DRÁHA HAPPYWORLD
ŠPINDLERŮV MLÝN
Špindlerovská bobovka byla postavena v roce
1997 jako první projekt tohoto druhu v České
republice a patří podle názoru špičkového
výrobce unikátní technologie z jeho 330 realizací mezi tři nejatraktivnější projekty na světě!
Včetně dopravního zařízení má bobovka délku
1 400 m a jezdec si při jízdě s průměrným sklonem 7,03 % užije 22 zatáček, 5 jumpů (terénních zlomů) a tři tunely. Opravdu nevšední zážitek z jízdy, jejíž rychlost si každý volí podle
svých schopností, umocňuje překrásné okolní
panorama Krkonoš. Na jedno nebo dvoumístných bobech mohou jezdit bez problému
všechny věkové generace, děti od osmi let
samostatně, do osmi let v doprovodu rodičů.
Bobová dráha je k dispozici 365 dní v roce

a díky kvalitnímu osvětlení může být v provozu
i po setmění. Info o provozu: www.bobovka.cz
(Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší do Špindlerova Mlýna je 62 km.)

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Safari Park Dvůr Králové je jedna z nejznámějších zoologických zahrad v Česku. Najdete
tu největší kolekci afrických zvířat v Evropě
a jedinečné Africké a Lví safari. Dvorský safari
park je světovou jedničkou v odchovu kriticky
ohrožených zvířat a jejich navracení zpět
do přírody. Do Afriky už dokázal převézt osm
nosorožců. Zároveň je to jediné místo na světě,
kde se podařilo rozmnožit severního bílého
nosorožce v lidské péči. V Africkém safari
návštěvníci projíždějí mezi volně se pohybujícími zebrami, antilopami, ptáky a od roku 2017
i žirafami. Jako jediná zahrada ve střední Evropě nabízí safari park možnost projížděk ve
Lvím safari mezi smečkou lvů. To vše je doplněné o africkou kulturu a umění, ať už jde o letní
africký festival, výstavy, ochutnávku afrických
jídel či třeba koncerty afrických kapel.
Návštěvníci se mohou ubytovat v Safari Park
Resortu. Ten se nachází přímo v areálu zahrady
a nabízí široké možnosti ubytování od lodge
hotelového typu v Safari Hotelu, přes bungalovy, až po safari stany s výhledem do výběhu
afrických zvířat v Safari Kempu. Celoročně jsou
otevřeny vnitřní expozice a pavilony, jako
například Ptačí svět, Vodní světy a Jedovatá
Afrika, krytá expozice nosorožců, hrošíků,

okapi, pavilon šelem a další. V roce 2018 byla
v Neumannově vile, správní budově zahrady,
otevřena unikátní expozice „Umění pod kůží“,
kde se návštěvník seznámí se stavbou těla
obratlovců. Mimo jiné tam návštěvník zhlédne
kostru Nabiré - posledního jedince bílého severního nosorožce, který žil a uhynul v Evropě.
V roce 2019 se k otevření připravuje krytý pavilon žiraf. Součástí safari parku je galerie obrazů
Zdeňka Buriana a přírodní amfiteátr. Příjemným zpestřením jsou také radovánky na několika obrovských hřištích nebo v lanovém parku
pro děti i dospělé. Další informace najdete na:
www.safaripark.cz. (Vzdálenost z Hořic v Podkrkonoší k Safari parku je 21 km.)

DĚKUJEME PROVOZOVATELŮM BOBOVÉ
DRÁHY, FAJN PARKU A ZOO ZA VSTUPENKY
VĚNOVANÉ ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽÍ, KTERÉ
SE USKUTEČNÍ V RÁMCI DOPROVODNÉHO
PROGRAMU.
DALŠÍ TIPY:
· Zámek Karlova Koruna,
Chlumec nad Cidlinou » 30 km
· HRAD KOST, Sobotka » 42 km
· BAROKNÍ ZÁMEK KUKS, Kuks » 27 km
· PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ
u Dvora Králové » 19 km
· PRACHOVSKÉ SKÁLY,
Český ráj nedaleko Jičína » 32 km
· NEJVYŠŠÍ HORA ČR SNĚŽKA,
Krkonoše » 60 km

STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU
KOUPALIŠTĚ DACHOVA
Jedná se o přírodní koupaliště s unikátní dřevěnou architekturou a jedinečnou atmosférou.
Dřevěné kabinky jsou zachovány z doby první
republiky. Uprostřed vodní plochy je dřevěný
ostrůvek, pláže jsou písečné i travnaté a nechybí ani skokanský můstek. Toto stylové koupaliště napájí silné lesní prameny, a proto je i v teplých letních dnech voda průzračná a čistá.

narušuje provoz. Pro účastníky se vstupenkami
z předprodeje (platná vstupenka nebo látkový
ID pásek) je po dobu jednoho týdne (od pondělí 15. do 21. července) vyjednaná sleva se
vstupem: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTANOSTI
Základní kámen věže byl položen 10. července
1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Věž je

postavena z pískovce z nedalekého lomu
U sv. Josefa a původně měla sloužit jako letecký maják na lince Praha – Warszawa. Dnes je to
zejména rozhledna a památník obětí obou
světových válek i protikomunistického odboje.
Z ochozu je krásný výhled na město, část Polabí, Podkrkonoší i na Krkonoše. Masarykova věž
samostatnosti je přístupná veřejnosti. V době
festivalu je provozní doba prodloužena až
do 20:00 hodin. Současně je zde umístěno
improvizované informační centrum, kde se
dozvíte spoustu zajímavostí o dalších místech,
která jistě stojí za návštěvu.
DALŠÍ TIPY:
· Cyklostezka Hořice, která je spojnicí mezi
přírodním koupalištěm Dachova, bývalým
kamenolomem U sv. Josefa a sochařským 		
parkem
· Sochařský park a galerie plastik na úbočí 		
vrchu Gothard
· Smetanovy sady – západní úpatí vrchu 		
Gothard
· Městské muzeum Hořice – střed náměstí 		
Jiřího z Poděbrad
· Muzeum Czech road racing – ul. Riegrova
(od náměstí směr Miletín)
Více info na: www.horice.org

V současné době prochází areál koupaliště
rozsáhlou rekonstrukcí, která dodá této památce nový lesk. Stavba samotná ale nijak ne-

SLOVO

MARTINA
ČERVÍČKA
Jistot v dnešní době není mnoho – respektive denně se setkáváme s řadou
tvrzení, která se jenom snaží jistými být
nebo se tak alespoň tvářit. Bohužel,
mnohdy jde pouze o více či méně zdařilou přetvářku či populismus. Hudba
a zejména ta rocková, se nikdy za nic
neschovávala a nesnažila se být čímkoliv
jiným, než vyjádřením aktuálních pocitů
a názorů, za kterými si jejich interpreti
a vlastně i jejich posluchači prostě stáli.
A to je i jedním z hlavních důvodů, proč
mne, člověka v mnohém konvenčního,
ale přesto ne slepě přitakávajícího, tato
hudba také oslovuje. Těším se na 8. ročník
festivalu The Legends RockFest a hlavně
na to, že opět strávím dva dny ve společnosti jak skalních rockových fanoušků,
tak i těch, kteří se sem vracejí nejenom
za oblíbenými kapelami, ale především
za úžasnou atmosférou. Za ní patří dík
zejména Zdeňku Lhotovi, jeho nepolevující energii a v neposlední řadě i jeho
týmu, který v průběhu festivalu funguje
jako dobře sehraná kapela, která navíc
každý rok přijde s novými kytarovými rify.
Já si přijedu spolu s rodinou poslechnout
zejména klasiku, ale těšíme se i na novinky a nepochybuji o tom, že si odvezeme
stejně jako v předchozích letech skvělý
zážitek a velkou porci energie. Jsem rád,
že festival The Legends RockFest je akcí,
kterou se může chlubit právě Královéhradecký kraj. A byl bych ještě raději, kdyby
všude v současné společnosti platila taková pravidla, jako platí v rockové muzice,
která - ač dává prostor pro výrazná sóla,
je založená na harmonii, melodické lince
a souhře jednotlivých členů kapely. Tak
nezapomeňte – 19. a 20. 7. 2019 se uvidíme v Hořicích!
Váš Martin Červíček
Senátor a náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje

ODKUD NEJDÁLE JSTE
K NÁM V ROCE 2018 PŘIJELI
Z východu republiky z Frýdku Místku,
Karviné, Havířova, Třince, z nejvýchodnější části až od Jablunkova. Ze západu
z Chebu, Karlových Varů, ale třeba i z německého města Johanngeorgenstadtu.
Z jihu z Rakvic, Mikulova, Znojma, Českého Krumlova, Českých Budějovic, nejjižněji k hranicím až z Vyššího Brodu. Ze severu z Jeseníku, Mikulovic, Javorníku, Teplic,
Děčína, z nejsevernější části ze Šluknovského výběžku. Určitou kuriozitou je
účast Charlotte Kellum a Allana Lynga
z Dánska, kteří festival náhodně objevili
při jeho 2. ročníku. Oblíbili si jej natolik,
že se jej od té doby zúčastňují každý rok.
Setkání s přáteli českého festivalu využili
také účastníci z D, I, PL, SK, UA a A.

NENECHTE SI UJÍT
VYSTOUPENÍ MUŽORETŮ ARTROSA
O tom, že Hořice jsou známé jako město
kamenné krásy, Hořických trubiček a motocyklových závodů, ví snad každý. Už méně se
ale ví, že v nemenší míře jsou Hořice až mimořádně bohaté na spolkovou a zájmovou
činnost. Koneckonců vznik organizace The Legends RockFest je toho důkazem. Stejným

způsobem ve své době vznikl Okrašlovací
spolek, který si dal za cíl zbudovat pískovcovou
sochu Obřího trpaslíka podle návrhu sochaře
Kurta Gebauera. Z prostředků od dárců, krůček za krůčkem, vzniká u příjezdové cesty,
směrem od Hradce Králově. Když měl být
v roce 2006 položen základní kámen, vyvstala
otázka, jak by tuto událost učinili nejen slavnostní, ale také veselou. A právě takto vznikla
myšlenka založit taneční skupinu českých
mužoretů ARTrosa. Patrně málokdo tehdy
tušil, že z jednorázové veselice bude pokračovat stovkami vystoupení po celé ČR. ARTrosa se
na rockovém festivalu s velikým úspěchem
představila již v roce 2015. V sobotu má sice
naplánováno již jedno vystoupení vzdálené
100 km od Hořic, nicméně pokud stihnou
přejezd, opět se s ní setkáme v průběhu sobotního podvečera.
ČTVRTEČNÍ BIOGRAF PRO NEDOČKAVÉ
Zdravíme všechny pořádné rockery!
Je nám obrovskou ctí, že se nám pro letošní

t h e
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rok povedlo navázat
spolupráci s jedním
z největších festivalů
v Královéhradeckém
kraji a můžeme být
součástí už tak dost
nabitého programu.
Biograf Na Špici si
stejně jako The Legends
RockFest prošel dlouhou
a trnitou cestou, než se nám povedlo dostat
se na pozici nejnavštěvovanější kulturní
organizace v Hořicích. Recept na to je jednoduchý, stejně jako pro Rockfest i pro nás je
na prvním místě spokojený divák a program
šitý ,,na míru“. Za nejnovějšími filmy nemusíte
cestovat do velkých měst. A navíc, rodinnou atmosféru jako festivalu a pohodlí Biografu zažijete už jen tím, že vedle popcornu si můžete
dát sklenku vína, či jiného nápoje nejen před
představením, ale pro zpříjemnění zážitku
i uprostřed promítání. Nejen pro nedočkavé
rockery jsme připravili na čtvrtek 18. července

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

od 19 hod. promítání, jehož program bude
zveřejněn 14 dní před festivalem. A co hlavně?
Jste-li držitelem celofestivalové vstupenky
z předprodeje, po jejím předložení je pro vás
promítání zdarma. K tomu navíc jako bonus,
pro prvních 100 účastníků s toutéž vstupenkou
je na uvítanou připravená vychlazená Plznička
12° a Hořické trubičky. Je nám potěšením,
že díky festivalu budete znát i nás, přijďte si
zpříjemnit čtvrteční čekání na páteční program, těšíme se na vaši návštěvu.
Za provozovatele Biografu Na Špici
Dominik Lukaštik

Další tipy:
· Ochutnávka Hořických trubiček
· Ukázka počítačové hry
Racing 300, legendární okruh
300 Zatáček Gustava Havla
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ROCK & STONE

generální partner

Kompletní sortiment
výrobků z přírodního kamene

Přední dodavatel služeb v oblasti nakládání s odpady, využití a odstraňování odpadů.
Sanace ekologických zátěží. Údržba komunikací, zeleně veřejných prostor.

www.mariuspedersen.cz

SKUPINA ČEZ
HLAVNÍ PARTNER
FESTIVALU

Servisní organizace
manipulační techniky
a vysokozdvižných vozíků
s působností v celé ČR.

www.cez.cz

www.plachetka.cz

Praha
Dvůr Králové nad Labem

Vyrábíme
brzdové systémy.
Nejrozsáhlejší realizace 2016
na příletové hale Terminálu 1
Letiště Václava Havla s úsporou
energií 84 % a 94 %.

VÝSTAVBY RD NA KLÍČ
STROJNÍ OMÍTKY
ANHYDRITOVÉ PODLAHY
FASÁDY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
SMILOVICE
MLADÁ BOLESLAV
Kontakt

www.ekoledlights.cz
t h e
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Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | Hradecká 1092, 506 01 Jičín
Pro bezplatné volání využijte linku 800 100 618
e-mail: jobs.jicin@continental-corporation.com

web: continental.jobs.cz
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remabe
l e g e n d s
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S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE

19. - 20. 7. 2018

OFSETOVÁ A DIGITÁLNÍ
TISKÁRNA

HUDBA PRO VÁS
www.rockpalace.cz

KVALITNÍ TISKOVINY POMÁHAJÍ PRODÁVAT

www.dukase.cz

Výkup železa a barevných kovů.
Prodej pevných paliv, propanbutanových láhví,
štěrků, písků a drti.
Kontejnerová přeprava. Pneuservis - Ostroměř

Kvalitní kuchyně české výroby.
Od návrhu a zakázkové výroby
po odbornou montáž.
Prodejna nábytku - Hořice

www.paliva-gabriel.cz

www.nabytekhorice.cz

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI,
PRŮMYSLOVÉ ODVODNĚNÍ
Prodej a montáž
podlahových krytin, dveří, oken
a příslušenství do interiéru - Chodovice

www.laf.cz

www.svartes.cz

SVĚTOVÁ JEDNIČKA VE VÝVOJI
A VÝROBĚ SVAŘOVACÍCH HOŘÁKŮ

www.binzel-abicor.com

S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
Inženýrské sítě, ŠKOLA
zemní práce, autodoprava,
KAMENICKÁ
A
SOCHAŘSKÁ
výstavby a opravy chodníků. Řízené protlaky.
HOŘICE

www.nadoz.cz

www.zkk.cz

www.bmtransport.cz
S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE

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
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

CKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE

Zkoušky a certifikace ve vybraných
oblastech stavebnictví - Hořice

www.dachova.cz

S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE
S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE

Bobová a lanová dráha Špindlerův Mlýn

www.bobovka.cz

INTERNETOVÝ

ROCKOVÝ MAGAZÍN

PLNÝ FOTEK A REPORTÁŽÍ
Z KONCERTŮ
www.rocksound.cz

ZEMĚMĚŘICKÁ FIRMA,
POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ
ZEMĚMĚŘICKÉ SLUŽBY
- OSTROMĚŘ -

www.geoplancz.cz
t h e
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Moderní akční adrenalinová hra podobná paintballu.
Přijdte si zahrát
jednu z nejzábavnějších akčních her současnosti.
- Hradec Králové -

www.lasergame-hk.cz

Nabízí
detektivní
a bezpečnostní
služby,
vymáhání
pohledávek,
zdravotnické
dozory
www.pohledavkyhlousek.cz

POČÍTAČE A NOTEBOOKY, DIGITÁLNÍ
FOTOAPARÁTY, TELEFONY A TABLETY,
PŘÍSLUŠENSTVÍ, SERVIS - HOŘICE

www.x-comp.cz

S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
Vývoj, výroba, prodej a servis techniky
HOŘICEs teleskopickými
pro přepravu dřeva. Soupravy

a neteleskopickými návěsy, soupravy s přívěsy,
vkládané a universální plošiny, nástavby tažených
vozidel, přestavby - Chvalina, Hořice

www.hs-horice.cz

Revize komínů, frézování a vložkování.
Prodej, instalace a servis krbových
kamen, stavba krbůS TŘEDNÍ
Městec Králové, Dvůr Králové nad Labem

VÝROBA, DOPRAVA A ULOŽENÍ
BETONOVÝCH SMĚSÍ
PRODEJ KAMENIVA
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

STAVBY • REKONSTRUKCE
STAVEBNÍ DOZOR
S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TVORBA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
POLOŽKOVÝCH
ROZPOČTŮ
HOŘICE

www.pk-stavby.cz

S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠK
KAMENICKÁ A SOCHAŘS
HOŘICE

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
www.jirkaasyn.cz
S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
HOŘICE
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE

www.dek.cz

Ubytování

ve vytápěných
apartmánech,
chatkách, stanu,
karavanu
či obytném autě

www.kempuveze.cz

S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

www.horicemestokultury.cz
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
HOŘICE

www.hvp.cz

S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
Nabízí pojištění
HOŘICEdomů, bytů,

havarijní pojištění.
Pojištění podnikatelů, měst a obcí.

Zakázková výroba kuchyní, vestavných
skříní, dětských pokojů, školek, škol
a dalšího bytového nábytku - Hněvčeves
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střední škola a vyšší odborná škola

www.zemedelska-akademie.cz
l e g e n d s
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NAPIŠTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ TERMÍN THE LEGENDS ROCKFEST
PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK: pátek 17. a sobota 18. července 2020

www.vzpravy.cz

KDO SE O VÁS
BUDE LETOS STARAT
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
Public relations:
Sylva Kaplanová, Uherský Ostroh
Kateřina Hejčová, Liberec
Hospodář:
Michaela Rybová, Pecka

ZAJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ FESTIVALU

www.sodo-kolin.cz

VELKOOBCHOD A DISTRIBUCE
ALKOHOLU, LIMONÁD,
CUKROVINEK, TABÁKOVÝCH
VÝROBKŮ A DROBNÉ DROGERIE

www.adam-velkoobchod.cz

Velkoobchod a distribuce s masem
masnými výrobky a mraženým zbožím.

www.ceskamasna.cz

www.nopek.cz

PEKÁRNY NOPEK
to je vůně a chuť...

✃

THE LEGENDS ROCKFEST

ANKETNÍ LÍSTEK

SE SLOSOVÁNÍM

Jak jste se o festivalu dozvěděli?

www.kubistovytrubicky.eu

Výrobce tradičních
Hořických trubiček

THE LEGENDS ROCKFEST

PROGRAM 2019
PÁTEK / START 14:25 HODIN
/AREÁL OTEVŘEN OD 13:30 HODIN/

Jak jste k nám přijeli? / Odkud jste k nám přijeli?
kraj
Jakou kapelu byste si přáli mít v programu 2020?

Co se Vám letos na festivalu líbilo?

Co dalšího byste naopak uvítali?

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

METANOL 14:25 - 15:25
COCOTTESMINUTE
15:55 - 16:55
TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ
PLEXIS 17:25
- 18:25
HOŘICE
ZEMĚTŘESENÍ 18:55 - 20:00
TRAUTENBERK 20:30 - 21:35
TRAKTOR 22:10 - 23:15
DOGA 23:50 - 00:55
SOBOTA / START 11:00 HODIN
/AREÁL OTEVŘEN OD 10:00 HODIN/
VANAHEIM 11:00 - 12:00
ALŽBĚTA 12:25 - 13:25
KOMUNÁL 13:55 - 14:55
VITACIT 15:25 - 16:25
PIPES AND PINTS 17:00 - 18:00
LIMETAL 18:35 - 19:35
VYHLÁŠENÍ NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH FANS

KRUCIPÜSK 20:10 - 21:10
POZOR! Vylosovaný výherce obdrží CD od vítězné kapely!
Nezapomeňte proto, prosím, lístek odevzdat ve festivalovém shopu.

✁

Vylosování proběhne společně s vyhlášením divácky NEJúspěšnější
kapely 2019. Předání CD taktéž. Děkujeme za spolupráci.

VYHLÁŠENÍ NEJ DIVÁCKÉ KAPELY FESTU

ŠKWOR 22:00 - 23:00
V.A.R. 23:30 - 00:50

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

t h e
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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:
Dušan Borůvka
a dalších sedm technických pracovníků
Nákladní autodoprava:
Josef Nálevka, Vinice
Elektrorozvody, osvětlení:
Vladislav Bahník, Hořice
Mobilní toalety, elektrocentrála:
Stavebniny DEK a.s., Trutnov
Plzeňský Prazdroj:
Aleš Přibil
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
Michaela Rybová, Pecka
Hlavní výčep / Bar v párty stanu:
Renata Bukačová, Hořice + 8
Dita Pourová, Hořice + 2
Tomáš Nosek, Hořice + 2
Výčep / Bar u podia:
Hanka Koutníková, Hradec Králové + 3
Výčep 1:
Eva Jůzová, Pecka + 2
Výčep 2:
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
S TŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
a dalších 15 členů ochranné služby
KAMENICKÁ A SOCH
Hradec Králové, úzce spolupracující
s Městskou policií a Policií České republiky
HOŘICE
Zdravotní služba:
Nina Maixnerová
Pokladny:
Tereza Makanová, Pavla Pecová, Hořice + 2
Úklidová služba, odvoz odpadu:
Jolana Turtaková, 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 2019
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