
Přijďte se 20. září do nemocnice pobavit a podpořit dětské oddělení 

V sobotu 20. září se v benešovské nemocnici uskuteční benefiční multižánrový 
festival na podporu dětského oddělení OPEN DOOR HOSPITAL fest. 

Na své si přijdou jak dospělí, tak děti. Program je připraven pro všechny. 

Děti se mohou od 13:00 hod. těšit na loutková a divadelní představení, Doktora 
Klauna, mažoretky, karate, orientální tanečnice, cvičená prasátka, poníky a další 
překvapení. Chybět nebude ani možnost občerstvení. 

Od 16:00 hod. na pódiu vystoupí kapely Czech It, ROCKTOM, Ruce nohy, Čejka 
band a Duo Lucie a Renata. Vrcholem festivalu pak bude promítání českého filmu 
Revival na venkovním plátně. 

„Chtěli jsme připravit takový program, který by oslovil více věkových skupin. První 
myšlenka byla uspořádat jen promítání filmu na venkovním plátně. Takové letní kino. 
Nakonec se ale akce rozrostla do větších rozměrů a to především díky přispění 
místních organizací, firem a samozřejmě kapel, které se rozhodly naši benefici 
podpořit a vzdaly se nároku na honorář,“ uvedl Ing. Petr Hostek, MBA ředitel 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. 

Pro konání festivalu byl vybrán prostor louky u transfuzního a hematologického 
oddělení a prostor heliportu. Vstup na akci bude z ulice Erbenova. 

Vstupné na festival je zcela zdarma. Pokud budete chtít podpořit dětské oddělení, 
můžete si na akci zakoupit originální odznáček v hodnotě 50 Kč. 

„Výtěžek z prodeje odznáčků bude použit na nákup hraček, knížek a jiných věcí pro 
malé pacienty, které jim zpříjemní pobyt v nemocnici. Pokud se vybere dostatek 
peněz, mohl by se na dětské oddělení zakoupit i nějaký novější nábytek. Chtěli 
bychom touto akcí více otevřít nemocnici obyvatelům Benešova a zapojit je do 
podpory dobré věci, což je například právě pomoc dětskému oddělení,“ doplnil ředitel 
Hostek. 

Odznáčky Open Door Hospital fest 

Finální podoba originálních odznáčků, které budou na festivalu v prodeji, jsou už na 
světě a odznáčky jsou připraveny pro návštěvníky, kteří budou chtít podpořit dětské 
oddělení. 

Jejich zakoupením totiž podpoříte dětské oddělení. Tak až přijdete v sobotu 20. 9. na 
OPEN DOOR HOSPITAL fest, neváhejte a kupujte. Přispějete tak na dobrou věc. 
„Výtěžek z prodeje odznáčků bude použit na nákup hraček, knížek a jiných věcí pro 
malé pacienty, které jim zpříjemní pobyt v nemocnici. Pokud se vybere dostatek 
peněz, mohl by se na dětské oddělení zakoupit i nějaký novější nábytek. 
Samozřejmě o výši takto získané částky budeme a co za ni pořídíme, budeme 
informovat veřejnost aby, každý věděl, na co konkrétně přispěl. Více informací pak 
najdete na internetových stránkách nemocnice a facebookovem profilu. Dokonce 
jsme zřídili i facobookovou skupinu OPEN DOOR HOSPITAL fest, kde se můžete 



přihlásit a sdělit nám vaše názory,“ doplňuje Petr Ballek, tiskový mluvčí a PR 
manažer nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na festivalu uslyšíte benešovský hudební přebor. 

Na festivalu uvidíte a uslyšíte několik kapel a uskupení z benešovského regionu. 
Všechny vystupují bez nároku na honorář tzv. za párek a pivo, protože chtějí podpořit 
myšlenku festivalu.  

Od 16:00 první z nich bude kapela Czech It - pop-rocková mladá kapela založená v 
Benešově u Prahy v roce 2011. Mezi své dosavadní úspěchy řadí hlavně vítězství v 
pražské soutěži Startér XT3 live, díky které se jim poštěstilo zahrát si na 
královéhradeckém festivalu Rock For People. Jiná soutěž, které se zúčastnili, byla 
ProRock, kde získali od poroty "Divokou Kartu". Ta je pro změnu dostala na Vánoční 
fest, který se uskutečnil v Retro Music Hall. Skupina preferuje vlastní tvorbu s 
anglickými texty. Textařskou roli má v kapele hlavně zpěvačka Luca, na hudbě se 
podílí celá banda. Jsou známí vzájemným vyměňováním nástrojů na pódiu. Jejich 
snem je hraní jak doma, tak v zahraničí. Skupina hraje ve složení, zpěv, piano: Lucie 
Konečná, kytara: Roman Kadlec, baskytara, housle, vokály: Rút Škvorová a  bicí: 
Daniel Marczell 



Jako druhá kapela na festivalu vystoupí skupina ROCKTOM, která vznikla v roce 
2011 za účelem vlastního pobavení a hraní na celovečerních akcí ve formě 
vesnických zábav laděných do rockové muziky. Postupem času začala zhudebňovat 
vlastní nápady, které se mezi jejími fanoušky těší velké oblíbenosti a díky tomu v létě 
2014 vydala své první album "Život je sekera", se kterým objíždí regionální festivaly 
po Středočeském kraji.  Na festivalu v benešovské nemocnici uslyšíte především 
písničky z nového alba Život je sekera. Veškeré texty skládal Petr Kunc a hudba je 
vytvořena kolektivně kapelou RockTom. Složení kapely: Petr Kunc - akustická kytara, 
zpěv, Petr Sekáč - sólová kytara, vokály, zpěv, Zdeněk Klápa - basová kytara, Pepa 
Vaš - Elektrická kytara, Lukáš Táborský - bicí nástroje, Tomáš Stránský – zvukař 

Na festiválku se představí také Duo Lucie a Renata, které vzniklo před pár lety v 
Tismi, odkud zpěvačky pochází. Obě jsou studentkami ekonomie na vysoké škole. 
Od dětství navštěvovaly pěvecké sbory, lekce hry na kytaru a zpěvu. Dosud hrály na 
rodinných oslavách a menších komorních akcích. V benešovské nemocnici uslyšíte 
pecky českých i zahraničních autorů. Od Ewy Farné, přes Markétu Irglovou a kapelu 
Kryštov až po Boba Dylana. Duo hraje ve složení Lucie Vaňková – kytara, zpěv a 
Renata Vytejčková - kytara, zpěv. 

Mezi další stálice Benešovska patří samozřejmě skupina RUCE NOHY. Celá historie 
benešovské skupiny RUCENOHY spadá do období od roku 1999 až po současnost. 
Její obsazení se měnilo a od roku 2012, s názvem RUCENOHY rock hraje v tomto 
složení: Vladimír Boháček – kytara zpěv, (Abraxas, Blue Effect, Profil K.Kahovce, 5P 
Luboše Pospíšila, Bacily, Apollo...), Václav Brejška – klávesové nástroje, zpěv, 
(Fomalhaut, Curiositas group, Fish, Hyper, Báze, Keks, Relax), Petr Štěpánek – bicí  
(Marshall, Bellatrix, Keks, Tip, Rotor), Václav Petr – baskytara, zpěv (Atlantik, 
Provocatives group, Fragment, Taxmeni, Pražští trubadúři) 

Repertoár skupiny se zaměřuje na skladby, které členové skupiny „cítí“ (Blues, Rock 
and Roll, rock) a na interpretaci skladeb, které sice v mainstreamových médiích často 
neslyšíte, ale které si pro svoje hodnoty zaslouží, aby nebyly zapomenuty nebo 
opomíjeny. Nedílnou a později i základní surovinou pro repertoáru jsou vlastní 
skladby, jejichž kvalitními dodavateli jsou Vláďa Boháček a Vašík Brejška. Dlouholeté 
hudební zkušenosti nám umožňují zabrousit i do jiných stylů a žánrů, a to zejména 
na přání zájemců, kteří pořádají privátní akce apod. Dva členové skupiny dokonce 
účinkují ve známé Pražské folkové formaci Dotyky. Na festivalu OPEN DOOR 
HOSPITAL uslyšíte mimo jiné také skladby Vladimíra Boháčka, Joe Satrianiho, 
Carlose Santany, Garry Moora, Joe Cockera a dalších autorů.           

A nakonec to nejlepší, se říká……. Kapela Čejka band je pop rocková 
středočeská skupina, kterou založil v roce 1996 pekelník kapely Petr Čejka. Od té 
doby prošla kapelou spousta skvělých muzikantů. V současné době tvoří band Petr 
Čejka s Madlenkou, trumpetista Jan Vondryska, saxofonista Jiří Frantl, baskytarista 
Jan Kylar, bubeník a lamač dívčích srdcí Petr Pilát a jedna novinka, mladý a 
talentovaný klávesista, Jan Lejčko. Honzové tedy v kapele doslova frčí. Kapela 



složila nespočet vlastních písniček, vydala osm CD a dvě DVD. Na deváté CD se 
mohou posluchači těšit již na konci tohoto roku. Čejka band je známý především 
svými hity Jednu je málo (Večerníček pro dospělé) a Abstinuju, které jsou vysílány 
FM rádii. Jejich hudba a energie, která se řídí heslem kapely- Drive-live-sexy, 
přitahuje a baví obecenstvo na spoustě různorodých akcí ročně. Čejka band můžete 
vidět a slyšet na jejich vlastních koncertech, které se konají především v Benešově, 
na městských slavnostech a plesech, ale také na zábavách a maturitních plesech.  

Na závěr od 20 hodin uvidíte v rámci vzpomínky na letní kino venkovní 
promítání filmu REVIVAL, režisérky Alice Nellis. Vněm můžete obdivovat herecké 
výkony Boleslava Polívky, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga, 
Zuzany Bydžovské a dále hrají: Jenovéfa Boková, Vojtěch Dyk, Richard Genzer a 
další 
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