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Švantnerovi: prvomájový 
polibek po šedesátéšesté
Janovice nad Úhlavou 
– Pod rozkvetlou třešní 
v domově Clementas v Ja-
novicích nad Úhlavou se 
na prvního máje políbil i je-
den stále zamilovaný pár. 
Polibek si dali po šestaše-
desáté, poprvé v domově 
pro seniory. Pětaosmdesá-
tiletý Jan Švantner a jeho 
o 2 roky mladší manželka 
Dagmar. Strávili spolu celý 
život a oba jsou důkazem, 
že láska opravdu kvete 
v každém věku. Rádi se 
prý mají od první chvíle. 
„Někde u muziky jsme byli 
a tam jsme se poznali. Jsme 
rádi, že jsme spolu, že pro-
stě člověk není sám. Navíc 
svou ženu stále miluju. Měl 
jsem v životě velké štěstí!“ 
uvádí Jan Švantner. I když 
se jim nemoci, obzvláště v 
poslední době nevyhýbají, 
lásky čas si s manželkou, v 
květnu připomínají každý rok. Seznámili 
se v roce 1955, když Jan sloužil na vojně 
u Horšovského Týna. Byla to prý láska na 
první pohled, a tak se ze Slovenska trvale 
přesunul do Čech. „Myslím, že jsme se ještě 
nepohádali tak, abychom na sebe nemluvili. 
A teď už se to ani nestane,“ uvádí paní Dag-
mar, která pracovala nejprve jako prodavač-
ka a následně jako účetní. Její manžel byl celý 
život řidič. „A babička byla zase celý život generál. 
Děda se o ni staral celej život, obskakoval ji. Byli tak oba 

spokojení. Oni se mají opravdu 
rádi,“ usmívá se jejich vnučka 
Michaela Jetmarová. V minu-
losti se o své prarodiče velice 
intenzivně starala právě ona. 
Sama má ale 4 děti a před 
časem Jana Švantnera navíc 
zdravotní problémy upoutaly 
na invalidní vozík. Hrozilo, že 
skončí v léčebně dlouhodo-
bě nemocných. To odloučení 
jeho manželka nechtěla do-
pustit, a proto se rozhodla, že 
půjdou do janovického do-
mova společně.  „Nejdříve jsem 
nevěděla, jestli si zvykneme. Ale 
jsme tu moc spokojení. Jsou tu 
hodné sestřičky, které se o nás 
starají. Výborné jídlo i program, 
takže se nenudíme,“ uvedli 
spokojení manželé Švantne-
rovi. Celý život bydleli v Běši-

nech na Klatovsku a násled-
ně i v Plzni. Mají spolu dvě 

děti, dále tři vnoučata 
a čtyři pravnoučata.
„Babi je nemocná, děda 
je nemocný, tak už to 
bylo složitější.  Aby moh-
li být spolu, byl domov 
pro seniory určitě dobrá 

volba. Jsou jedni z mála, 
kdo spolu takhle dlouho 

vydržel. A já doufám, že 
tady spolu budou spokojeně 

žít ještě hodně dlouho,“ uzaví-
rá vnučka Míša.

dovolte mi, abych za sebe i za celé 
vedení poděkovala všem kolegům, 
zaměstnancům Clementas, za 
obětavou práci, kterou vykonávali 
v uplynulém roce a čtvrt v nelehké 
covidové době a stále vykonávají. 
Jsme velmi rádi, že nám spolupráce 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR umožnila naše zaměst-
nance nevídaně odměnit. Není to 
v sociálních službách úplně au-
tomatické, některé domovy o tuto 
podporu nepožádaly, protože celý 
proces není úplně snadný, a odmě-
ny zaměstnancům nevyplatí.

My však odměny zaměstnancům 
vyplatíme. Zaměstnanci Clementas 
v přímé péči o klienty dostanou od-
měny 50 000 Kč, zaměstnanci, kteří 
nejsou v přímé péči dostanou od-
měnu 30 000 Kč. Odměny vyplatíme 
s květnovou výplatou, tedy v měsíci 
červnu.

Spolu s odměnou chci ale všem 
hlavně poděkovat za profesionalitu, 
obětavost a skvělou péči, kterou 
každý den věnují našim klientům. 
Děkuji sociálním pracovníkům, zdra-
votním sestřičkám a bratrům, pečo-
vatelkám a pečovatelům, kuchařům 
a kuchařkám, pomocným kuchař-

kám, pradlenkám, zahradnicím, 
údržbářům, recepčním, administra-
tivním a ekonomickým pracovníkům, 
pracovnicím úklidu, ajťákům, a také 
všem kolegům z vedení, vedou-
cím provozů, vrchním a staničním 
sestrám a ředitelům domovů. Bez 
každého z nich by péče o klienty 
nebyla možná. My všichni jsme tým, 
který tvoří Clementas. 

Vaše Renata Prokešová
generální ředitelka  

domovů Clementas 

Vážení přátelé domovů Clementas, milí kolegové,



V Kolíně promítá kino 
pro seniory komedie 
a filmy pro pamětníkyKolín – Rozhovor s vedoucí kolínského domova Clementas Lucií Brožkovou také o tom, 

proč si sama vybrala právě tuto práci a jak se svým domovem přežila období pandemie.

Lucko, proč jste se rozhodla svůj profesní život zasvětit péči o seniory?

Snad proto, že jsem během svého studia navštívila mnoho zařízení a měla jsem tím možnost 
získat zkušenost s prací s různými cílovými skupinami. Nebo snad proto, že v období kdy jsem 
docházela na základní školu mi onemocněla moje milovaná prababička Alzheimerovou cho-
robou a já mám na toto období velmi živé vzpomínky. Právě díky této nepřenosné zkušenosti 
se dokáži lépe vcítit do pocitů rodin klientů, kteří k nám do Domova přicházejí. Každý z nás, když 
nám život dovolí, zestárneme a budeme potřebovat pomoc od druhých. Možná právě proto se 
věnuji péči o seniory, protože to považuji za užitečnou, naplňující práci, 
která má smysl. 

Měla jste v hlavě i jinou alternativu?

Ano, stále mě zajímá i oblast zdravotnictví a psychotera-
pie.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Určitě její různorodost, kdy přes nutnou a nikdy ne-
končící administrativu mám to velké štěstí, že jsem 
v každodenním, přímém kontaktu s našimi klienty 
a jejich rodinami. Mám možnost vidět za každým 
administrativním úkonem tváře našich klientů a díky 
tomu vidím smysl své práce. Baví mě specifičnost na-
šich poskytovaných dvou služeb a to služby denního 
stacionáře a odlehčovací pobytové služby. 

Kolínský Clementas funguje jako školka pro seniory, 
co si pod tím představit?

Denní stacionář je ambulantní služba, kdy klient ráno přijde a od-
poledne odchází zase zpět domů.  Během stráveného času u nás v Do-
mově se snažíme vytvářet různé aktivizační činnosti, které našim klientům přináší radost a pomáha-
jí jim k předcházení zhoršení stavu a udržení jejich dosavadních schopností. Dokážeme zajistit péči 
už i seniorům, kteří žijí ve svém přirozeném sociálním prostředí a přejí si jen zpříjemnit svůj volný čas 
v době, kdy jsou jejich blízcí v zaměstnání.  V případě, že senior nechce být doma sám, když jeho blízcí 
chtějí odjet například na dovolenu, tak nabízíme možnost využít odlehčovací pobytovou službu, kdy je 
klient u nás dočasně ubytován a má zajištěnou dvacetičtyřhodinovou péči.

V této době jste ztratili řadu klientů, že?

Mnoho lidí v pandemii pracuje z domova a nevyužívají našich služeb, tak jako dříve. Nejezdí na dovole-
nou. S pečujícími rodinami jsme v pravidelném kontaktu. Pevně věřím, že až se rodinní příslušníci vrátí do 
běžného pracovního procesu, budou našich služeb i nadále s radostí využívat.

Stacionáře zasáhla doba 
pandemie patrně nejvíc

Kolín – Do stacionářů domovů pro seniory, které mají v nabídce také odlehčovací služby, aktuálně přichází 
v těchto dnech stále více klientů. Senioři jsou proočkovaní, těší se na společnost druhých a také na pestrou 
nabídku aktivit a terapií. Pohyb lidí se v době pandemie minimalizoval. „Situace se začíná zvolna měnit, což 
vidíme i na narůstajících počtech našich klientů,“ doplňuje vedoucí kolínského domova 
Clementas Lucie Brožková. Pro své klienty tu připravili filmový klub, který promí-
tá dvakrát do týdne, většinou osvědčené české filmy nebo komedie. „Film 
vždy vybíráme dopředu. Klienti se domlouvají mezi sebou, a pak se musíme 
rozhodnout, někdy to není jednoduché. Reakce jsou ale kladné a všichni 
klienti si tuto aktivitu chválí, velké plátno oceňují také ti, kteří hůře 
vidí,“ usmívá se vedoucí kolínského Domova Lucie Brožková.

Filmových představení se mohou účastnit klienti zdejšího 
denního stacionáře, to znamená, že zájemci se v Clemen-

tas musí předtím zaregistrovat a také se nechat otes-
tovat. Clementas Kolín provozuje denní stacionář 
a odlehčovací službu již od roku 2010 a patří mezi 
tradiční organizace nabízející sociální služby v Ko-
líně. Cílem zařízení je podpořit také pečující členy 
rodiny a společně tak umožnit, aby jejich blízký 
mohl i nadále žít ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. Cílem Clementas Kolín pro letošní rok, je 

zde pro klienty vybudovat moderní terapeutickou 
zahradu s cvičícími prvky a ještě dále tak zlepšit služby 

poskytované nejen kolínským seniorům.



Janovice – Narůstající počet klientů a téměř rok 
trvající vládní restrikce související s omezením 
nebo zákazem návštěv, inspirovaly vedení domo-
va Clementas Janovice k dalšímu rozšíření nabídky 
terapií a také jejich délky a rozložení skupin klien-
tů. Klienti Domova teď mají širší nabídku terapií, ty 
je rozptýlí při dlouhém odloučení od příbuzných 
a známých. Jednou z nových, úspěšných a mezi 
seniory také oblíbených, janovických terapeutek je 
Lenka Kindelmannová.

Lenko, jak chystáte své terapie?

Jako skupinové i individuální. V rámci našich se-
tkání užíváme arteterapeutické postupy a meto-
dy. Zní to odborně, ale chceme, aby si klienti naše 
terapie především užili. Vycházím z přístupu tera-
pie uměním. Kdy hlavním léčebným prostředkem 
je již samotný proces tvorby a klíčová je pro mě 
příprava.

Jak dlouho vám trvá?

Je velmi důležité ji nepodcenit, neboť ta tvoří 75 % úspě-
chu. Mít vyzkoušené téma, nejlépe na sobě, či mít určitou 
zkušenost s tématem, které se bude zpracovávat. Musím 
také znát vlastnosti materiálu, se kterým budeme pra-
covat, aby pak nenastaly žádné komplikace. Důležité 
je tedy mít vše vyzkoušené na vlastní kůži. A jak dlouho 
trvá přesně neumím říci. Zhruba jednu hodinu trvá pří-
prava před terapií. Nezapočítávám samozřejmě čas, kdy 
vymýšlím témata, zpracovávám odbornou literaturu 
tak, aby naši senioři vše zvládli. Zkrátka když Vás něco 
baví, přemýšlíte o tom kdykoliv a kdekoliv.

Jak probíhají vaše skupinové terapie?

Obvykle začínáme „v kruhu“. Přivítáme se, na úvod si 
povídáme o jednoduchých tématech, například jak 
se dnes máme. Naše setkání jsou dobrovolná. Nechci 
nikoho nutit do toho, aby se zapojil. Pokud vycítím, že 
klient je jen v rozpacích, motivuji jej. Dále představím 
téma dnešního setkání, to čím se budeme dnes bavit. 
U stolů pak tvoříme, malujeme atd. V závěru setkání 

dochází k tzv. závěrečné galerii“, nebo-
-li představení našich výtvorů.

Co to znamená?

Povídáme si nad tím, co jsme vytvořili. 
Je cenné, když se ke své tvorbě vyjádří 
sám autor i ostatní členové skupiny. 
Sama také mohu pokládat doplňu-
jící otázky. V rámci závěrečného roz-

hovoru užívám také metodu ANIMACE, kdy se klient 
ztotožní s postavou, podnětem či věcí, vytvořené v ar-
tefaktu, hovoří o ní ve třetí osobě.

Jakou roli hraje hodnocení?

Při arteterapii neprobíhá hodnocení ve smyslu: „Pove-
dené, nepovedené“, protože podstatou je samotný pro-
ces tvorby. U vzniklého artefaktu mohu pouze zhod-
notit jeho obsah a průběh tvorby. Za klíčový úspěch 
považuji zážitek. Mám velikou radost z každého vytvo-
řeného díla, spokojených obličejů našich dam i pánů. 
Mám radost , že má klient také ruce od barev, protože 
vidím, že ho dnešní malování bavilo.

Klientům chystáte i individuální tera-
pie?

Ano, přímo u lůžka. Když klient nemůže 
dorazit do aktivizační místnosti, tak se 
přizpůsobím. Fascinují mne možnosti 
a rozsah arteterapie, například s klienty 
trpícími psychickou poruchou. Konkrét-
ně v našem domově se jedná o jednu 
klientku trpící depresí, se kterou se po-
tkáváme individuálně. Každý den spo-
lu malujeme. Klientce společně strá-
vený čas velmi prospívá, cítí se lépe, 
vidíme to i s dalšími kolegy, méně se 
soustředí na projevy úzkostných sta-
vů a naše terapie bere velmi zodpo-
vědně a vážně.

!

Clementas rozšířil množství a také pestrost terapií



Clementas: Tady se jídlem léčí! 
Mlékovice – Luxusní pětihvězdičkový hotel v centru Prahy vyměnil šéfkuchař 
Pavel Štěpánek za útulný domov pro seniory stojící v malebné středočeské 
krajině. „Kdyby nebylo koronaviru, neměnil bych. Ale vše beru, jak přišlo. Teď 
mám znovu výbornou práci, která je pro mě velkou výzvou. Nemusím v ní být 
od rána do noci. Nemusím daleko dojíždět, doma si užiju rodinu, a hlavně li-
dem pomáhám více, než kdy dříve, a jsem součástí společensky prospěšného 
projektu,“ komentuje práci v domově pro seniory. 

Vraťme se do jara roku 2020. Jak na ty dny po prvním uzavření restaurací 
vzpomínáte?

Tehdy jsem byl šéfkuchařem restaurace COMO v hotelu Jalta. 
Víceméně jsem si neměl na co stěžovat. Takřka zničeho-
nic se ale všechno obrátilo naruby. Museli jsme zavřít 
a absolutně nevěděli, co se bude dít dál. Vezměte 
si, že restaurace na tak lukrativní adrese v Praze 
byla z pětadevadesáti procent závislá na turis-
tech. Tím pádem jsme věděli, že ani výdejové 
okénko pro domácí klientelu nic nevyřeší. 
Nejdřív jsme si mysleli, že všechno za měsíc 
skončí. To se ale nestalo. Majitel po nějaké 
době už provoz nemohl dotovat a poslal re-
stauraci do insolvence. A když jsem třikrát za 
sebou nedostal výplatu, musel jsem se smířit 
s tím, že už není na co čekat.

Nepřemýšlel jste, že ze sektoru raději ode-
jdete?

Ne, chtěl jsem vařit za každou cenu, ať už to bude 
kdekoliv. Baví mě to a chci u toho zůstat. Chvíli jsem se 
z konce v Praze vzpamatovával. Naštěstí mě ale podporovala 
přítelkyně a také jsem najednou trávil spoustu času s malou dcerou a nemusel to-
lik přemýšlet, co dál. Běžně jsem totiž jezdil domů i v jednu v noci a teď jsem mohl 
vidět dceru usínat. Začal jsem si uvědomovat, že život není jen o práci, kde jsem byl 
i tři sta hodin měsíčně. I to hrálo roli při hledání místa.

Jak jste se vlastně ocitl v domově pro seniory v Mlékovicích?

Narazil jsem na internetu na inzerát. Říkám si: Mlékovice, to mám kousek, tak proč 
to nezkusit? Poslal jsem tedy životopis a přijel na pohovor. Ředitelka domova Cle-
mentas se mě v jeho úvodu hned zeptala, jestli jsem se nespletl (smích).

Až tak se divila?

No jasně. Později jsem se ale dozvěděl, že o tuhle pozici šéfkuchaře mělo zájem asi 
třicet lidí! Ředitelka na mě udělala dojem i proto, že nechtěla někoho jen na pár 
měsíců, než se zase otevřou restaurace. A také jsem vycítil, že tu opravdu chtějí 
gastro sektor pozvednout. To pro mě byla obrovská motivace.

   pokračování na straně 5 è   



Berete vaření v domovech pro seniory jako výzvu?

Rychle mi docvaklo, že je to zajímavá výzva. Proč bych nemohl dokázat, aby se i v domovech pro seniory vařilo 
skvěle? Každý z nás může jednou v takovém domově skončit, tak proč by nemohl jíst na konci života dobře? 
Proč mi tam mají vařit jedno a to samé dvacet let? Není přece v pořádku, že když se řekne stravování v zaříze-
ních pro důchodce, vybaví se všem jen nějaká „kejda“ na talíři. Proto mě to tak chytlo. Jen jsem všechno musel 
vzít za jiný konec.

Jak velký je rozdíl mezi vařením pro seniory a přípravou jídel pro movité turisty v Praze?

Obrovský. V Jaltě jsem dělal dost středomořské kuchyně, tady vařím hlavně českou. Na začátku jsem tu zkoušel 
i Itálii, ale to jsem dostal od klientů za uši (smích). Proto vařím naši klasiku, ale ne „na jedno brdo“, moderně. 
Snažím se jídla zahušťovat zeleninou a nepoužívat moc mouku. Dbám i na barevnost a pěkné servírování, jí se 
očima. Vždyť si vezměte: na co se senioři mohou v téhle době těšit?

Když si to představím, na jejich místě bych se asi také nejvíc těšil na oběd nebo fotbal v televizi.

No přesně, tak to je (úsměv). Vždyť jídlo je dokáže dobře naladit, a když dobře vypadá, tak i chutná. Ale ještě mě 
vlastně napadá jedna věc, jak jste se ptal k těm rozdílům.

Povídejte…

V Jaltě jsem klienty neznal. Tady je potkávám na chodbách, hovořím s nimi. Snažím se jim naslouchat, co chtějí 
jíst a co by mohlo být lepší. Máme pravidelná setkání zaměřená jen na hodnocení a podněty k jídlu, ale taky 
sám chodím po Domově a s klienty mluvím. Dávám jim i oznámkovat jídelníček. Hned se tak dozvím, jak jim 
chutnalo. Nedávno slavila úspěch třeba vepřová líčka na zelenině.

Změnil se od nástupu do Mlékovic i váš osobní život?

Dřív jsem v Jaltě končil pozdě v noci. Přesčasy, svátky, pořád jsem makal. Teď vstávám brzy, 
abych byl v šest v Mlékovicích a připravil snídaně. Ve tři odpoledne mám ale hotovo a čis-
tou hlavu. V tomhle ohledu mi určitě covid víc dal, než vzal. A teď už bych neměnil. 



4.  HYPODERMOKLÝZA – důsledně dbáme, 
aby naši klienti měli stále ve svém dosahu 

ČERSTVÉ NÁPOJE, aktivně a často je na-
bízíme především imobilním klientům 
a v případě, kdy i přes naši snahu klient 
není schopen vypít potřebné množství 
tekutin, doplňujeme je formou pod-
kožních infuzí. JAK? Hydratace organi-
smu touto metodou probíhá nejčastěji 
v noci, aby klienta co nejméně obtěžovala 

a omezovala. Pomocí miniaturní jehličky, 
kterou zavádíme do podkoží, vpravuje-

me do těla klienta zpravidla 500 až 1000 ml 
hydratačního roztoku, nejčastěji fyziologický 

roztok nebo 5% glukózu. Skvělým výsledkem je, 
že aniž bychom omezovali takového klienta v pohy-

bu, zvýšíme během spánku jeho příjem tekutin minimál-
ně o 500 ml a ráno se probouzí hydratovaný, osvěžený 
a v lepší fyzické a často i psychické kondici.

PRAVIDELNÁ PÉČE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
přímo v Domově, včetně léčby akutního 

zhoršení zdravotního stavu klientů je 
naším běžným standardem.
SPOLEČNÝM CÍLEM je však předchá-
zet stavům, které vyžadují intenziv-
ní léčbu s hospitalizací v nemocnici, 
a proto jsme do péče o klienty zařa-
dili celou řadu preventivních opatře-

ní, které námi poskytovanou zdravotní 
péči významně zlepšují. 

CO TADY V CLEMENTAS DĚLÁME?

Moderní přístroje, kvalitní strava, podkožní 
infuze, psychoterapie = spokojený klient

1.  DŮSLEDNÁ PODPORA IMUNITY – a  také  prevence 
proti  infekčním  chorobám  včetně  Covidu  19,  pravidel-
né  kontroly  fyziologických  funkcí,  preventivní  očkování, 
nutriční  podpora,  řízená  hydratace,  pravidelné  kontroly 
a konzultace s praktickým lékařem i lékaři specialisty (dia-
betolog, kardiolog, neurolog, ortoped…). V rámci podpo-
ry imunity jsme na základě konzultace a předpisu lékaře 
zařadili  do  péče  o  klienty  prostředky  podporující  jejich 
imunitu (VITAMÍNY A POTRAVINOVÉ DOPLŇKY) a ještě 
více jsme se zaměřili na správnou HYDRATACI klientů.

2.  Moderní přístroje – ordinace lékaře, kterou dispo-
nujeme, byla vybavena moderními přístroji (PULSNÍ 
OXYMETR, GLUKOMETR, přístroje na vyšetření krve, kte-
ré umožňují okamžité vyhodnocení odebraného vzorku 
kapky krve).

3.  Bezprostředně po vypuknutí pandemie v únoru 2020 
jsme zakoupili IONIZÁTORY VZDUCHU, GERMICIDNÍ 
LAMPY A KYSLÍKOVÉ GENERÁTORY. Klientům s dý-
chacími obtížemi nebo sníženým okysličováním krve 
kyslíkem poskytujeme odbornou léčbu tzv. OXYGENO-
TERAPIÍ – aplikaci lékařem stanoveného množství pří-
strojově vyráběného kyslíku, vdechovaného pomocí kys-
líkové masky nebo brýlí. S pomocí přístrojového vybavení 
(NEBULIZÁTORY A INHALÁTORY) urychlujeme hojení 
poškozené plicní tkáně, zlepšujeme dýchání, usnadňuje-
me vykašlávání a podporujeme obnovu plicní kapacity.

5.  PSYCHICKÁ STABILITA našich klientů je další důležitá 
oblast, které se věnujeme nad rámec běžné péče. Kromě 
PSYCHOTERAPEUTICKÝCH aktivit zajišťujeme soustav-
nou psychiatrickou péči a psychologickou podporu psy-
chiatra primáře MUDr. Jana Cimického, který je velkým 
povzbuzením pro klienty i naše pracovníky.

6.  PRAVIDELNÝ A ZDRAVÝ POHYB v rámci duševní po-
hody – na ten dbáme nejvíce a také na činnosti zaměřu-
jící se na udržení (někdy i rozvoj) smyslových a tělesných 
funkcí prostřednictvím AKTIVIZACE, FYZIOTERAPIE, ER-
GOTERAPIE A ZOOTERAPIE.

7.  JÍDLO LÉČÍ – o tom jsme přesvědčeni. Proto jsme se 
zaměřili na vyváženost a hodnotu nabízené skutečně do-
mácí stravy. Pokud však konstatujeme, že výživový stav 
klienta není dobrý, poskytujeme mu péči nutričního te-
rapeuta a nabízíme nejkvalitnější nutriční doplňky, ze kte-
rých klientům nejvíc chutnají NUTRI-PUDINKY.

Přeji Vám krásné jarní dny, pevné zdraví a co nejméně starostí!  vrchní sestra Monika Utratilová, Clementas Mlékovice

OKÉNKO VRCHNÍ SESTRY



Bavili jsme se i v těch nejtěžších dobách

V těch nejtěžších 
chvílích, kdy celý svět 

svíraly zákazy související 
s hrozbou nákazy virem 

Covid-19, představovaly domovy 
pro seniory ostrůvek zdraví, klidu 

a bezpečí. Přesně takto to bylo 
i v domovech Clementas. Na klienty 

čekaly různé terapie, hry, zábava, 
umění, hudba, měli čas na vlastní 

koníčky. A tak je to vlastně 
pořád, naštěstí i v dobách 

bez koronaviru.



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 Vendula Vizingerová
vendula.vizingerova@clementas.cz

770 180 326 

www.clementas.cz,  www.facebook.com/Clementas.cz

NEVÁHEJTE NÁS SLEDOVAT I NA INSTAGRAMU! 
NAJDETE NÁS POD CLEMENTAS  redaktor: Pavel Pechoušek


