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Nemocniční kaleidoskop
Nemocnice pořídila nová lehátka. Pacienti budou mít více pohodlí
byla financována z Evropských
fondů. Lehátka nemocnici dodal
český výrobce RQL .
Primárně jsou lehátka určena
pro denní stacionář, jehož vybudování je plánováno v rámci
modernizace interního pavilonu.
Prozatím jsou nyní umístěna na
odděleních lůžkové i ambulantní
péče, kde je zajištěno poskytování
infuzní terapie.
(sk)

„Lehátka mají nastavitelné
opěrky rukou a jsou elektronicky
výškově polohovatelná, což zvýší
komfort a bezpečnost pacientů i
ošetřujícího personálu při podávání infuzní terapie. Pacientům při
aplikaci poskytnou větší pohodlí
dle jejich individuálních potřeb,“
říká MUDr. Roman Mrva, ředitel
benešovské nemocnice.
Investice do nákupu lehátek ve
výši cca 235 000 Kč bez DPH

Foto: David Plášil

Celkem 6 kusů lehátek pro infuzní terapii pořídila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov pro pacienty
interního oddělení.

Open Door Hospital fest se blíží. Na jaké kapely se můžete těšit?
4. ročník benefičního festivalu Open Door Hospital fest, který pořádá Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, je již za dveřmi. Festival, jehož výtěžek poputuje na benešovskou porodnici, vypukne v sobotu
26. srpna 2017 od 11:00 hodin v prostorách Nové Myslivny na Konopišti. Na pódiu vystoupí celkem 8
kapel z Benešova a okolí.
band, Bohuš Matuš band a dalších formacích. Další člen, Honza
Kubín, je multiinstrumentalista,
hráč na piano, kytaru a saxofon.
Bicí nástroje obstarává Karel Kříž,
polyrytmik a žák Vaška Zímy.
Z Prahy se pak přesuneme zpět
do „benešovských“ luhů a hájů ke
skupině ROCKTOM. Ta se zrodila
v roce 2011 z náhodného setkání
amatérských hudebníků na vánočním koncertě v Tomicích. Díky
nečekanému úspěchu se ještě
domluvilo jedno vystoupení a od
té doby to tak nějak začalo šlapat. V roce 2015 vyšlo debutové
album s názvem Život je sekera
a následně na to v témže roce 2
klipy (Cesty, Když). ...
Lady Praga (Foto: archiv kapely)

Po jedné hodině se můžete
těšit na kapelu Lady Praga, která
vznikla v roce 2005 a tentýž rok
nahrála svůj první singl. Tato pražská pop-jazzová hudební skupina,
hrající vlastní hudební tvorbu,
doplněnou několika aranžersky
upravenými cover-verzemi, je
složena z muzikantů s velkým M.
Zpěvačka Veronika Bergmanová
je absolventka KJJ Praha - obor
populární zpěv, vokalistka s praxí
od Kühnova dětského sboru, přes
band Petra Muka, muzikál Les
Miserábles, až po další, neméně
zajímavé, angažmá. Baskytarista
Martin Knesl disponuje zkušenostmi z angažmá v několika
uskupeních, včetně Michal Penk
Ruce Nohy (Foto: archiv kapely)

Poprask (Foto: Jan Helm)

Festival tradičně zahájí v 11:00
hodin kapela Poprask, která působí pod záštitou Integrovaného
centra sociálních služeb Odlochovice a jejíž členové jsou převážně
klienty tohoto zařízení. Vznikla
v roce 2000 a ve svém repertoáru
má převážně převzaté písně
pop-rockového žánru.
V poledne k obědu zazní blues-rockové skladby v podání známé
benešovské kapely Ruce Nohy.
Ačkoli mají Ruce Nohy tradici již
od roku 1999 obsazení kapely
se během let měnilo a poslední
čtyřčlenná sestava funguje od
konce února 2013. Hrají jak převzaté bluesové a rockové skladby,
tak své vlastní písně.

pochází kapela Zelenina, která
vznikla v roce 2012. V květnu
2013 vyšlo první album Zelenina
a kapela začala koncertovat po
festivalech (např. Sázavafest, Mnichovické Rockování, JatkaFest).
Na festivalu Čeřínek Zeleninu
oslovila kapela Divokej Bill, která
si ji vybrala jako support pro jarní
Tour 2014. Zelenina tak odehrála
14 koncertů v největších sálech
po celé ČR s kapelou Divokej Bill.
Celkem během roku 2014 absolvovala přes 40 koncertů. Ještě
tentýž rok se kapela stala s písní
Další den také několikanásobným
vítězem hitparády Česká desítka
na rádiu RockZone a klip k této
písni byl k vidění např. v TV Óčko,
Rebel, FajnrockTV. V roce 2015
pak Zelenina vydala své druhé
album Nikdy nebo navždy.
Jako poslední kapela na Open
Door Hospital festu vystoupí benešovská punk-rocková formace
ATD. Ta vznikla roku 2007, kdy se
několik spolužáků z gymnázia rozhodlo založit si svůj band. Po řadě
úspěšných koncertů vyšlo debutové CD s názvem Možná. Druhé album Nadoraz vzniklo v roce 2010.
V letech 2011 a 2012 se kapela
ATD zúčastnila tour po boku kapel
ZakázanÝovoce, Totální nasazení,
Civilní obrana atd. V tomto období
kapela také úspěšně koncertovala na festivalech, jako jsou Masters of Rock, Sázava fest, Starák
fest Říčany a další. Na jaře 2012
se umístili jako druzí v soutěži
Rockcafé Contest. V roce 2013
kapela vydala další desku
Zelenina (Foto: archiv kapely)
ATD (Foto: archiv kapely)

Mezi peklem a zemí. Kapela ATD
má za sebou více jak 250 koncertů po celé ČR a chystá se na
čtvrtou desku.
A kdo by měl po této hudební
náloži v sobotu 26. srpna ještě
málo, nebo se mu ještě nechtělo
domů, prozradíme, že Nová Myslivna bude otevřena i po ukončení festivalu a těšit se tak můžete
na afterparty.
(jhm)

Na Open Door Hospital
festu můžete přispět
starým mobilem i na
Jedličkův ústav
V rámci doprovodného programu benefičního festivalu Open
Door Hospital fest budete moci
navštívit také stánek projektu
Remobil na podporu Jedličkova
ústavu a škol, jehož cílem je
prostřednictvím sběru vysloužilých a nepotřebných mobilních
telefonů, baterií, mp3 přehrávačů,
nabíječek, sluchátek a další drobné elektroniky ulehčit životnímu
prostředí, podpořit zaměstnávání
lidí s hendikepem a finančně podpořit aktivity Jedličkova ústavu.
Kromě toho, že ve stánku bude
možnost odevzdat k recyklaci
starý nepotřebný mobilní telefon,
zde bude připravena i řada aktivit
pro děti i dospělé jako např. hod
mobilem na cíl, prohlížení mobilu
uvnitř včetně popisu součástek,
malování svého vysněného mobilu, atd. Každého určitě zaujme
možnost rozebrání tlačítkového
mobilu nebo smartphonu, díky
čemuž se naučí jak si opravit svůj
mobil, vyměnit baterii, rozbitou
součástku apod. Chybět nebudou
ani informace o projektu, recyklaci mobilů, historii mobilů a také
o recyklaci plastů, papíru a elektroniky.
(jhm)

Foto: Jana Helm Musilová

Vesper (Foto: archiv kapely)
Ultima (Foto: archiv kapely)

ROCKTOM (Foto: archiv kapely)

... Na jaře 2016 kapela ROCKTOM
vypustila společně s klipem nový
singl Osude můj, který se těší
velké oblibě mezi fanoušky.
Chytlavé melodické rockové
skladby s českými texty, plné dravé energie a nadšení. To slibuje
kapela Vesper, jejíž členové se
dali dohromady v roce 2007.
V roce 2010 kapela vydala první
album Kroky starejch bláznů. Více
do povědomí se dostala s albem
Papírovej osud v roce 2014 a
od té doby koncertuje co to jde.
Zatím posledním počinem kapely
je album Blýská se tkání (2016),
které obsahuje devět autorských
skladeb zahalených do tvrdšího
soundu.
Z Ledče nad Sázavou pochází kluci z kapely Ultima, která
tento rok absolvovala jarní turné s
kapelou Škwor. Počátek nu-metalové Ultimy tak, jak ji známe dnes,
se datuje do roku 2013. V roce
2014 zvítězila v soutěži Skutečná
liga a díky tomu začala hrát na
řadě hudebních festivalů jako
je Sázava fest, Rock for People,
Rock na Valníku, atd. V roce 2015
Ultima vydala prozatím své první
album Živel.
Z okolí středočeských Čechtic

