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V sobotu 23. července 2011 bylo najednou po týdnu vydatných dešťů počasí jako vyměněné. 
Ze sportovního areálu na Horečkách i z přilehlého amfiteátru dýchala slavnostní atmosféra. 
Kromě mezinárodních skokanských závodů zde totiž organizátoři připravili kulturní 
program – Horečkyfest. Zchátralý amfiteátr se tak měl probudit k životu po téměř dvaceti 
letech spánku. A tento cíl, jenž si dali pořadatelé, byl nad očekávání splněn. Horečky, krásná 
lokalita na pomezí Frenštátu p. R. a Trojanovic, se tak alespoň na jeden den dostaly do 
popředí zájmu velkého množství lidí. 

Návštěvníci přicházeli ze všech stran, po lesní pěšině od Vlčiny, po cestě z Rekovic, po schodech 
podél můstku, ale nejvíce jich  dorazilo do amfiteátru lanovkou. Téměř hodinová fronta u dolní 
stanice lanovky byla jasným důkazem toho, že lidé na Horečky nezapomněli. Těsně před půl třetí 
odpoledně pozdravil z podia návštěvníky Horečkyfestu Jiří Raška, olympijský vítěz a frenštátská 
sportovní legenda. „Prožil jsem dětství na Horečkách a budu rád, když se ty slavné časy vrátí,“ 
zavzpomínal. Spolu s ním promluvili k publiku Adolf Hüttl, předseda T. J. Frenštát p. R., a Zdeňka 
Leščišinová, starostka města, která uvedla: „Stojím zde s radostí a nostalgií, těší mě, že se nám po 
dlouhé době podařilo oživit tento areál a doufám, že se zde lidé postupně zase naučí chodit. 
Uděláme pro to všechno. Přeji vám krásné odpoledne.“ Všichni kladně hodnotili iniciativu, která 
vedla k uspořádání této akce, kdy ve vzájemné symbióze probíhá na Horečkách sportovní a 
kulturní program.  

Poté pozval moderátor na podium architekta Kamila Mrvu, jenž se svými kolegy před dvěma lety 
vytvořil podrobnou studii revitalizace Horeček. Ta zahrnuje 15 významných míst v rámci celé 
lokality, která by měla být v nejbližších letech obnovena. Jedná se o památníky, studánku, 
vyhlídky atd. Celá studie byla v rámci Horečkyfestu vystavena v útrobách budovy amfiteátru 
přímo pod podiem. Po oficiálním zahájení festivalu se už naplno rozeběhl kulturní program. Jako 
první vystoupila na podiu folková kapela Galerie. Velké ovace sklidila dixielandová formace Láďa 
Kokeš and His Hotentots Gang. Vpodvečer to v amfiteátru pořádně rozjela kapela Off Axis a po ní 
přišlo večerní zklidnění s Taky Mjůzik Bandem z Ostravy. Po oficiálním zakončení programu 
Horečkyfestu si na své přišlo i otrlejší publikum. Byla pro ně připravena drsná punková afterparty. 
Na podiu za mohutného skandování fanoušků vystoupila kapela Ču..čí hlavy z Trojanovic. 
Dramaturgie Horečkyfestu tak byla skutečně pestrou směsí mnoha hudebních žánrů.    

Mimo dění na podiu probíhal v rámci festivalu i program pro děti. Ty měly k dispozici zdarma 
skákací hrad, projížďky na koních, balónkového klauna Hanse a malování na obličej, o které se 
postaralo Centrum volného času Astra z Frenštátu pod Radhoštěm.  

A jedna dobrá zpráva na závěr. Už v příštím roce chtějí organizátoři v amfiteátru uspořádat několik 
akcí, včetně koncertů známých hudebních skupin.  

Marian Žárský, Eva Lhoťanová, OS MKS Frenštát p.R. 

Foto: Jan Novotný, Marian Žárský, Alexandra Kratochvílová, Eva Lhoťanová 



  

      
      Lidé na Horečky nezapomněli           Zahájení: zleva Z. Leščišinová, starostka města Frenštátu p. R.,                      
              M. Žárský, ředitel OS MKS, J. Raška, A. Hüttl, předseda T. J.                  
              Frenštát p. R., K. Mrva, autor studie revitalizace lokality Horečky 

       
První účinkující – folková skupina „Galerie“            Návštěvnice festivalu 

    
                   Amfiteátr na Horečkách ožil téměř po dvaceti letech zapomnění                             Láďa Kokeš a jeho Hotentoti
                          (na snímku Martin Svoboda) 

      

    Dětský program – Malování na tvář    Vynikající frenštátská kapela „Off Axis“ 
 



 
 
 

      
                   Dětský program – Klaun Hans                                                      Dětský program – Skákací hrad 
 

       
                         Taky Mjůzik Band                                                                               Publikum Horečkyfestu 
 

      
      Místnost v útrobách amfiteátru s vystavenou studií                       Studii revitalizace Horeček zhlédly stovky lidí 
 

      
            Amfiteátr na Horečkách         Festivalová punková afterparty – Ču..čí hlavy 


