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Nový penzion „U Toma“
nabízí ubytovací prostory s celkovou kapacitou 17 lůžek. V přízemí se
nachází obývací pokoj s televizí se satelitním příjmem a volný přístup na internet, rozkládací sedací
souprava (1 lůžko), plně zařízený kuchyňský kout,
jídelna a sociální zařízení. V prvním patře jsou
situovány dva dvoulůžkové pokoje se
sociálním zařízením.
V penzionu dále najdete
další dva dvoulůžkové pokoje
se společným sociálním zařízením a jeden
třílůžkový pokoj s televizí a sociálním zařízením. Návštěvníkům jsou kromě jiného k dispozici dva
rodinné apartmány, z nichž každý
nabízí samostatnou bytovou
jednotku s vlastním
vchodem.

„Buďte u nás
jako doma“
Tento projekt byl spoluﬁnancován
Evropskou unií a Středočeským krajem.

Všeradice

Obec Všeradice, ve které se penzion „U Toma“ nachází, je
posazena do malebného úpatí Brdské vrchoviny. V obci se nachází původně gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století (poprvé
je zmiňován v historických pramenech z roku 1384). Později byl
zbarokizován, s rokokovým oltářem a obrazem Václava Mánesa
z roku 1843 s plastickým reliéfem. Kostel sousedí se starým hřbitovem s dochovanými barokními branami a márnicí. Ve Všeradicích najdeme též místní zámeček, který byl vybudován v 18. století Vratislavy z Mitrovic na místě středověké tvrze a v současnosti je
nepřístupný. Právě v této historické památce spatřila světlo světa
autorka nejúspěšnější české kuchařky – M. D. Rettigová…

Magdalena Dobromila Rettigová
(31. ledna 1785, Všeradice – 5. srpna 1845, Litomyšl)

Česká spisovatelka a buditelka. Dnes je známa především jako autorka knihy Domácí kuchařka. Rettigová,
dívčím jménem Artmanová, do svých osmnácti let neuměla česky. V českém prostředí a díky manželství s českým
buditelem J. A. Rettigem, do něhož vstoupila v roce 1808,
se z ní ale stala vlastenecky orientovaná buditelka. V Litomyšli, kde žila, se úspěšně věnovala buditelské činnosti,
organizování společenského života a povzbuzování žen. Nikdy se ovšem nezasazovala
o rovnoprávnost žen, naopak učila mladé
dívky šít, vařit a stolovat.
Z díla Rettigové je dnes nejznámější
její Domácí kuchařka vydaná roku 1826.
Tato knížka vycházela v mnoha vydáních
více než sto let. Jedná se o beletristicky
psanou kuchařku, jejíž základní myšlenkou je nejen rozmanitost, vzhled a chuť
jídla, ale také činorodý přístup ženy
k domácím pracím.
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Kde nás najdete?

Tipy na výlet
hrad Karlštejn
Koněpruské jeskyně
zámek Hořovice
zámek Dobříš

8 km
6 km
15 km
15 km

Golf-Resort Karlštejn 6 km
vyjížďky na koních
6 km
Aquapark Hořovice 15 km
Svatá Hora
30 km

Především kvůli své německé výchově jsou její první
literární pokusy psány německy. Kromě známe kuchařky
k dílu patří i veršovaná blahopřání, naivní poezie připomínající lidovou tvořivost, milostné povídky a dramatické
hříčky nebo kniha Kafíčko – pojednávající o tom, jak připravit kávu a zákusky včetně rad společenské konverzace.
O Rettigové pojednává dnes málo známá, ale ve své
době oblíbená životopisná divadelní hra Aloise Jiráska
M. D. Rettigová, v níž je kromě jiného také zmínka o uvedené kuchařce.
Iluzí o manželství ji zřejmě zbavily i četné porody, které z půvabné štíhlé tmavovlásky udělaly rozložitou, i když
stále sympatickou a upravenou matronu. Z celkem 11 dětí
se vyššího věku dožily jen tři, z nichž dvě se proslavily
- dcera Jindřiška jako operní diva (zpívala i v Mnichově
a ve Stavovském divadle) a syn Josef Ondřej jako uznávaný profesor botaniky. Stát se synonymem skvělé kuchařky bylo asi to poslední, co si Rettigová přála. Psala totiž
i divadelní hry a básně a kromě jejích gastronomických
děl šly kdysi na dračku i její povídky sentimentální
a hrůzostrašné (sbírka Mařenčin košíček).

Penzion U Toma
Tel.: +420 720 247 919,
+420 721 370 171, +420 311 684 630
Fax : 311 684 393
www.ekos-beroun.cz
e-mail: recepce@ekos-beroun.cz

V obci se také nachází čtyřkolková dráha
a půjčovna čtyřkolek „U Bobeše“, která nabízí sportovně adrenalinový zážitek pro celou
rodinu…

