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Potkávali se v setkávači
Mlékovice – Emoce přišpendlily nohy všech pří-
tomných k zemi, nikdo ani nedutal, všichni zírali 
na veliké divadlo, které se před nimi odehrávalo. 
Autorem scénáře byl samozřejmě koronavirus.
„Jé! Mamčo, ahoj!“ V prvních chvílích ze sebe 

nebyl nikdo téměř schopen vydat hlásku, po pár 
vteřinách už ale všechny tři ženy vesele mluvily 
o běžných věcech a plánech. „Až to půjde, tak zase 
pojedeme na chalupu, navařím, všichni se tam se-
jdeme,“ vyprávěla Lucie Němcová své mamince. 
„A tohle jsme ti přivezly, plněné trubičky a nealko 
pivo, to máš ráda, tak na přilepšenou, i když tady 
vás rozmazlujou, měli jste i husu, viď,“ smála se žena 
takřka přilepená k průhledné stěně.
Po padesáti dnech se mohla Jana Šímová opět se-

tkat se svou dcerou a vnučkou. I přes zákaz návštěv 
v domovech seniorů toto setkání umožnila při-
způsobená stavební buňka přepažená plexisklem, 

která stála na nějaký čas před cen-
trem seniorů v Mlékovicích na 
Kolínsku. Říkají jí setkávač. 
„Přinesla jsem si i kapesníky, 
až budeme brečet,“ tahala 
je z kapsy, ale přitom se 
šťastně usmívala. Spo-
lečný vymezený čas si 
jak klientka domova, tak 
její dcera a vnučka, uži-
ly. Pak přišla řada na dal-
ší návštěvu. Manželský 
pár Kalendových čekal na 
syna. Takhle se nyní mohou 
v setkávači střídat senioři, 
kteří jsou chránění zástěnou.
Zákaz návštěv platil k pátku 

(27.11. 2020) už padesát dní. „Mám nový 
telefon, tak jsme si volali, ale tohle je 
lepší,“ libovala si paní Šímová, než se 
zase vrátila do Domova.
Kontejner na kolečkách do areálu 

mlékovického domova ve čtvrtek 
ráno přivezli zástupci Českého olym-
pijského výboru (ČOV).
Vedení mlékovického Domova 

Clementas se hned chopilo nabíd-
ky a příležitosti a nechalo si sem 
setkávač dovézt. „Hledali jsme mož-
nost, jak umožnit klientům setkání 
s blízkými, a přitom neporušit pravi-
dla, a hlavně je ochránit před náka-
zou. Telefon a Skype, to je sice dobré, 
ale přímý kontakt to nenahradí. Byla 
to skvělá zkušenost, která nám všem 
moc pomohla překonat tu nejhorší 
dobu,“ podotkla ředitelka domova 
Andrea Faltysová.

Součástí kontejneru bylo i vytápění, po každé 
návštěvě ho zaměstnanci Clementas důkladně 
dezinfikovali. Vnitřní prostor setkávače je 
přepažený plexisklem, vznikají dvě oddělené, 
stejné místnosti a návštěvníci se bezpečně vidí. 
Mluví spolu přes mikrofony, pokud některý ze 
seniorů špatně slyší, může využít připravená 
sluchátka. Setkávač má dva oddělené vchody, 
aby se lidé přímo nepotkali. Po každé návštěvě je 
vnitřní část kontejneru pečlivě vydezinfikovaná 
a po celou dobu v obou částech běží čistička 
vzduchu. Rodinní příslušníci měli na popovídání si 
se svým seniorem vždy čtvrthodinu. V Mlékovicích 
byl setkávač 3 týdny a posloužil více než stovce 
seniorů, kteří v něm přivítali mnoho svých 
nejbližších. Netřeba připomínat, že se v něm 
odehrálo nespočet emotivních setkání.
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Mlékovice – K snídani husí paštika, k obědu husí kaldoun a pečená kachna s variací knedlíků 
a červeným zelím, k večeři husí ragú s kořenovou zeleninou. Klienti mlékovického Domova 
Clementas si ve středu 11. 11.  2020 pochutnali na speciálním, Svatomartinském menu, které 
pro ně připravili zdejší kuchaři. „Jako poděkování kolegům a pro zpestření běžného dne, jsme 
připravili celodenní husí hody. Když za seniory nemůžou návštěvy, snažíme se jim toto nelehké 
období všelijak zpestřit a zaměstnancům poděkovat za jejich obětavý a lidský přístup v práci,“ 
uvedla ředitelka mlékovického Domova Andrea Faltysová.

Kuchaři v mlékovickém domově Clementas 
připravili následující Svatomartinské menu:

SNÍDANĚ: domácí husí paštika s husími játry 
         a pečivo

DOPOLEDNÍ SVAČINA: dýňové pyré

OBĚD: polévka husí kaldoun, hlavní jídlo  
              pečené stehno, bramborový 
              a houskový knedlík, červené zelí a pivo

ODPOLEDNÍ SVAČINA: domácí koláče

VEČEŘE: husí ragú s kořenovou zeleninou
                   a bramborovými noky

Testování začalo Svatomartinskými hody

odborná
péče



Sociální pracovnice je i kazatelka
Mlékovice – Naše Jana Šedivá pracuje druhý rok v mlékovickém do-
mově Clementas jako sociální pracovnice. Zároveň ale v Kutné Hoře 
působí jako kazatelka Církve československé husitské. Zkušenosti, 
které nyní v době celosvětové pandemie zažívá, vepsala do modlitby 
za ukončení covidu. „Jejím poselstvím je posila, víra, že nás Bůh nenechá 
padnout až na úplné dno. Mnozí z nás přišli o své blízké, o práci, o jistotu, 
o klid a pokoj. Proto ta modlitba, která nás má všechny spojit a připome-
nout, že jsme tu teď jeden pro druhého, víc než kdy před tím,“ shrnuje.

Proč jste se rozhodla modlitbu sepsat?

Na vytvoření modlitby mě přivedla paní ředitelka Andrea Faltysová, 
ale hrubý náčrt jsem měla již připravený na nedělní pobožnost, kterou 
v textech rozesílám věřícím naší náboženské obce v Kutné Hoře jako ka-
zatelka Církve československé husitské, jelikož se nyní z důvodu pande-
mie nemůžeme osobně scházet v synagoze. Čerpala jsem i z jednotlivých 
modliteb ostatních farářů z jiných církví. V Kutné Hoře tvoříme s ostatními 
faráři z církve evangelické, římskokatolické a křesťanského společenství 
velmi hezkou ekumenu, scházíme se jedenkrát za měsíc.

Inspirací byl samozřejmě covid.  Ještě něco dalšího?

Inspirace byla jedna jediná a prolíná se celou modlitbou. Pandemie, která 
zasáhla celý svět, a udeřila ve druhé, mnohem silnější vlně. Sama vnímám 
všudypřítomný strach a smutek lidí nad tím, co nás potkalo, a stesky, že 
už nikdy nebude nic jako dřív. Ale možná, že je dobře, že už nebude nikdy 
nic jako před pandemií. Měli jsme na sebe jako lidi, rodiny, rodiče, partneři, 
přátelé čím dál méně času. Vytrácela se pospolitost a radost ze společného 
setkávání, tato velmi velmi smutná zkušenost nás možná vrátí zpátky....

Co je poselstvím modlitby?

Poselstvím má být posila, víra, že nás Bůh nenechá padnout až na 
úplné dno a zastaví tu hrůzu, kterou nyní všichni prožíváme. Mnozí 

z nás přišli o své blízké, o práci, o jistotu, o klid a pokoj. 
Proto ta modlitba, která nás má všechny spojit 

a připomenout, že jsme tu teď jeden pro 
druhého víc než kdy před tím. Vnímám 
to nyní jako sociální pracovník 
v domově pro seniory mnohem 
intenzivněji. Křehkost živo-
ta, potřebu pomáhat a být 

k dispozici těm, kteří již 
nemají sílu se sami o sebe 

postarat. Nyní jsem si prošla 
zkušeností jako pracovník v přímé 

péči, a chtěla bych všem pracovníkům, jak 
ošetřovatelům, tak zdravotníkům, vyjádřit 
hlubokou úctu a obdiv za jejich každodenní 
práci, která je nesmírně náročná jak po fyzické, 
tak po psychické stránce..

Kolik takových modliteb jste předtím na-
psala?

Na každé nedělní kázání jsem si vždy 
připravovala a připravuji vždy krátké, 
přímluvné modlitby v rámci naší ná-
boženské obce.

Všemohoucí a věčný Bože,
děkujeme Ti za Tvoji velkou lásku k nám, 

za Tvoji nekonečnou moudrost,
i za Tvoji nekonečnou trpělivost, 

jakou máš s námi, hříšnými lidmi.

Obracíme se na Tebe s prosbou za všechen 
lid této planety, za všechna města, 

za všechny národy, za celý svět.

Prosíme Tě, Pane, odpusť nám, 
jelikož jsme se provinili, nectíme Tvá slova, 

na Tvá přikázání zapomínáme, 
a Tvé oběti na kříži si nevážíme.

Odpusť nám, nejen věřícím křesťanům, 
ale i všem lidem ne celém světě to,
že Ti málo důvěřujeme a že Tvoje 

evangelium nešíříme tak, 
jak bychom měli.

Odpusť nám, že neustále hřešíme, 
a pomalu si na své hříchy zvykáme,
stávají se nám každodenní realitou.

Odpusť prosím, že si ve svých 
myšlenkách své hříchy omlouváme,
a pokoušíme tak Tebe, našeho Boha, 

do jehož blízkosti se nic hříšného nedostane.

Pane Ježíši, obracíme se na Tebe 
s naléhavou prosbou o pomoc.

Světem se šíří nemoc, 
která ochromuje celý svět 

a zastavuje nás v naší práci.
Bere nám životy našich blízkých.

Je úplně nová, a my si s ní nevíme rady.
Prosíme Tě, Pane, zastav toto neštěstí, 
které se již přiblížilo i k našim prahům.

Pane, Ty jsi náš nejvyšší lékař.
Ty umíš uzdravovat všechny choroby.

Prosíme Tě, dej, aby byl svět uzdraven,
aby se nákaza dále nešířila,

abychom si mohli všichni oddychnout 
a přestali jsme se bát.

Drahý pane, Ty věčná moudrosti, dej, 
aby si vlády a země počínaly rozumně,

aby jim šlo především o dobro 
svých obyvatel.

Ty, Pane, jsi nám dal moudrost.
Dej, aby se lidé chovali moudře, 

zodpovědně, aby se nebáli, aby nešířili 
zbytečný strach, ale aby ve svém 

konání mysleli nejen 
na sebe, ale i na své bližní.

Dej, abychom uměli obzvláště v této 
neutěšené době pomáhat,
abychom byli ohleduplní 

a disciplinovaní.
Prosíme Tě, Pane, stůj při nás 
a pomož nám zvládnout tuto 

zkoušku.

Milý Pane, prosíme Tě, 
buď naším ochráncem, přítelem, 

pomocníkem a spasitelem.

Tvoji pomoc očekáváme 
a do Tvých rukou svěřujeme 
celý svět, který jsi stvořil 

k obrazu svému.
AMEN

Ve druhé polovině ledna byla proti nemoci covid-19 
proočkována většina klientů i zaměstnanců v domově 

Clementas Janovice,  za což patří největší díky Plzeň-
skému kraji. Na řadu  jsme přišli mezi první očkovanou 

skupinou obyvatel. Podle ředitele janovického Domova 
Lukáše Bardona měli klienti téměř maximální zájem, po-

dobné to bylo mezi zaměstnanci. „Zaměstnancům jsme se 
snažili vysvětlit prospěšnost očkování, udělali jsme mezi 

nimi nevtíravou osvětu. Měli jsme úspěch! Drtivá většina po-
chopila, jak velkou výhodu mají, když jsou proočkováni mezi 

prvními v České republice,“ uvedl ředitel domova Lukáš Bardon.
Očkování samotné prováděl v Janovicích tým, který sem vyslala 

Nemocnice Klatovy. Jeho vedoucím byl dlouholetý klatovský lékař 
MUDr. Bedřich Helm. „Moc se mi líbí, jak je tu o lidi postaráno. Na 

sestrách i ošetřovatelích je vidět, že mají o klienty zájem, přistupují 
k nim velice vstřícně a svou práci dělají dobře. Vždycky jde o mančaft 

a tady je vidět, že jsou tu zaměstnanci stmelení a pracují týmově,“ 
uvedl zkušený odborník, který se v oboru pohybuje již 46 let.

!!

Modlitba za ukončení epidemie



Slepičí terapeuti pomáhají
Mlékovice – Každé ráno chodila paní Květa Marková, kli-
entka centra pro seniory v Mlékovicích krmit přes plot 
sousedovic slepice. Od začátku prosince dostala na 
starost vlastní hejno – 3 slepice a jednoho kohouta 
z plemene „hedvábniček“,
Vedení domova tak rozšířilo klientům možnosti 

animoterapie. Hedvábničky jsou pro svou typickou 
pernatost nazývány chlupatými slepicemi. Autor-
kou „Kvok projektu“, jak už se mu v Mlékovicích říká, 
je Andrea Faltysová, ředitelka Domova.
„Snažíme se, aby u nás klienti žili co nejvíce „normál-

ní život“, který jim připomíná to, co žili ve svých domo-
vech. Inspirujeme se životem. Je to důležité jak pro seniory 
obecně a pro seniory s demencí zejména, protože když mo-
hou vídat věci, které jim jsou známé, a stále je mohou prožívat, 
přináší jim to pocit klidu a bezpečí. Je nutné si uvědomit, že lidé 
s demencí často ve své mysli prožívají jiné období, než které skutečně 
žijí,“ uvedla. 
Patronem celé akce zaměřené na slepičí animoterapii je známý 

moderátor Karel Voříšek. Ten se dlouhé roky přátelí se zdejším 
primářem MUDr. Janem Cimickým, CSc. A Karel Voříšek, který je 
moderátorem hlavní zpravodajské relace televize na televizi CNN 
Prima News, se stal zároveň patronem domova v Mlékovicích.

„S Honzou Cimickým nás pojí dlouholeté přá-
telství. Často se zmiňoval o své práci a chvá-

lil úroveň péče o seniory v Mlékovicích. Slo-
vo dalo slovo a rozhodl jsem se pomoci. 

Předvánoční čas je dobou splněných 
přání a v Mlékovicích jedno bylo. Kurník 
a slepice. Nadace Marcely Nevšímalo-
vé ´Moje velké přání´ přidala výrobu 
adventních věnců a z jejich prodeje se 

vyklubal mlékovický kurník,“ popisuje 
Karel Voříšek neuvěřitelnou cestu od 

adventních věnců ke kurníku. 
Slepice a kohout zatím nemají vybra-

ná jména. Ta jim během následujících 
dní vyberou sami klienti. Domovy Clemen-

tas mají pro klienty v souvislosti s chovem do-
mácích zvířat, také jednu výjimečnou nabídku. „Po 

domluvě a za dodržení určitých pravidel náš Domov umožňuje 
přijmout klienta s jeho domácím mazlíčkem. V tom jsme hodně 
specifičtí a není to rozhodně standard, ale někteří klienti potřebo-
vali péči, ale právě nutnost odloučit se od svého věrného zvířecího 
druha jim bránila jít do domova, a takhle jim to pomáhá si lépe 
v domově zvyknout,“ vysvětluje Andrea Faltysová...



Karel Voříšek:  Jsem rád za Mlékovice
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Na snímku zprava: Andrea Faltysová - ředitelka mlékovického 

Domova, patron Domova Clementas Karel Voříšek, Marcela 

Nevšímalová, ředitelka Nadace Krása pomoci.

Mlékovice – Známý moderátor a tvář televize CNN Prima News 
Karel Voříšek se stal patronem domova Clementas v Mlékovicích. 
Pojí ho dlouholeté přátelství se zdejším primářem MUDr. Janem 
Cimickým, CSc., který mu o životě v domově v Mlékovicích čas-
to vyprávěl. Voříšek, který se na obrazovkách objevuje více než 
35 let už stačil pokřtít nový kurník a klientům představil jeho 
4 nové opeřené obyvatele. Slepice i kohout jsou z plemene hed-
vábniček a říká se jim také komediantské slepice. Kohout dostal 
jméno Karel, což moderátora rozveselilo, i když už je prý zvyklý, 
protože se prý po něm jmenují všichni voříšci. 

Vy jste při slavnostním představení kurníku prozradil, že 
máte strach z opeřenců. Pomáhá vám tato mlékovická tera-
pie?

Řekl bych, že je to respekt vycházející možná z mého traumatu 
v dětství. U babičky na zahradě mě poštípal husák. Krom toho, že 
štípance dost bolely, se mě dotkla i velká nespravedlnost ve škole, 
kde jsem svoji příhodu nadšeně vyprávěl. Pedagogové, vzhledem 

k příjmení tehdejšího prezidenta, to brali jako provokaci.

Slepice zrovna nepatří mezi oblíbená zvířata či domácí 
mazlíčky. Jaké živočichy máte rád vy?

Zastanu se slepic. Babička měla v hejnu jednu, která, když jsem 
nad ní dal ruku, si lehla a nechala se hladit. Takže mazlíček. 

Ovšem měla i kohouta, který to neviděl rád a 
útočil. Vidíte, zase zaděláno na trauma z ope-
řenců. Ale u nás doma vždycky vyhrávali psi, 

sestra teď má dva, bernardýna Adélu a ma-
lého biewra Moly. Musím říct, že si s Lojzou 

a Bety, což jsou kočky, hodně rozumí.

Jeden z kohoutů se jmenuje Karel 
po vás. Máte podobnou zkušenost 
za sebou?

Každý voříšek je pojmenovaný po 
mně. Nebo já po něm?

Vy jste samozřejmě ještě mladík, 
vás se to netýká, ale doporučil bys-

te seniorům pobyt v mlékovickém 
Domově?

Děkuju za mladickou důvěru, ale zná-
te to, chceš pobavit Boha, vyprávěj mu 

o svých plánech. Jsem rád, že jsou taková 
místa jako Mlékovice. Můj veliký obdiv mají 
všichni zaměstnanci v podobných zaříze-

ních starající se o své klienty s péčí a trpě-
livostí, ke které přidávají notnou dávku tolik 

potřebné lásky.

PATRON domova 

Clementas Mlékovice



Janovice nad Úhlavou – Klientka domova pro seniory Cle-
mentas Janovice nad Úhlavou Eva Chrdlová v minulém roce 
překonala těžší průběh nemoci covid-19. Bývalé učitelce při 
rekonvalescenci velice pomohla a stále pomáhá oxygenote-
rapie, zjednodušeně řečeno, 
léčba kyslíkem. 
Oxygenátor, který se k této 

léčbě používá, je určen pro 
klienty s nižší saturací (nasy-
cení, pozn.autora) krve kys-
líkem v důsledku dechové 
nedostatečnosti. Ta vzniká 
následkem některých one-
mocnění, mezi které patří 
i covid-19. Oxygenoterapie 
napomáhá celkové rege-
neraci organismu, dokáže 
nemocného zbavit únavy, 
posílí imunitu, a dokonce 
může očistit tělo od toxinů. Dokáže zlepšit některé tělesné 
funkce, což je pro seniory velmi důležité. 

„Nevěřila jsem, ale léčba mi pomohla. Je to skvělá věc, díky 
které jsem začala lépe dýchat a cítit více energie. Stejně tak 
k mému uzdravení přispěla i péče vynikajících sestřiček a pe-
čovatelek,“ uvedla paní Chrdlová. 
Oxygenátor pomáhá klientům domovů Clementas od 

vypuknutí pandemie a zdejší lékaři si velmi chválí to, že 
mohou přístroj pro oxygenoterapii využívat. 
Klienti z janovického domova Clementas jsou v těchto 

dnech proti koronaviru očkováni, oxygenátor tu ale bude 
potřeba i nadále. „Je určený pro lidi, kteří mají nižší saturaci 
krve. Nyní to často bývají pacienti po covidu a chronickou 
obtrukční plicní nemoc (CHOPN), ale pomáhá i lidem s ji-
nými diagnózami. Za pomocí oxygenátoru klient dostává 
koncentrovanější kyslík než ten, který obyčejně vdechu-
jeme z atmosféry. Díky oxygenátorům se klienti cítí lépe,“ 

uvedla generální ředitelka Clementas Re-
nata Prokešová. „Některé klienty s one-

mocněním covid-19 bychom ne-
mohli přijmout, vhodnost terapie 
vždy konzultujeme s odborníky 
a indikuje ji lékař,“ doplňuje. 
Celkově má centrum pro seni-

ory Clementas k dispozici šest 
oxygenátorů, ty využívají nemocní 

klienti v Janovicích a Mlékovicích. 

srdeční 
záležitost

Kyslík léčí klienty s covidem i s jinými
dýchacími obtížemi



Bezrouškový čas Vám přeje Clementas!



Našimi domovy Vás provedou

Clementas Mlékovice
Jana Šedivá

jana.sediva@clementas.cz
778 413 979

 

Clementas Kolín
Lucie Brožková

lucie.brozkova@clementas.cz
733 102 647

 

Clementas Janovice
Jitka Kolorosová

jitka.kolorosova@clementas.cz
770 180 325

clementas.cz,  www.facebook.com/Clementas.cz  redaktor: Pavel Pechoušek

Clementas Mlékovice
Mlékovice 66, 281 44 Toušice (okres Kolín)

recepce: +420 317 070 550
mlekovice@clementas.cz

 

Clementas Kolín
Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín

M: +420 777 334 419
lucie.brozkova@clementas.cz

 

Clementas Janovice
Rozvojová zóna 504, 

340 21 Janovice nad Úhlavou 
 recepce: +420 377 010 650
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