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Mlékovice – Domov pro seniory v Mlé-
kovicích zažil na konci srpna nevšední 
návštěvu. Chodbami se procházel čtyřletý 
plemenný hřebec Cillbarra Moonraker. Se 
svou majitelkou Denisou Doudo-
vou jeli překvapit jednoho 
ze seniorů.
 „Jedná se plemeno 

Traditional Gypsy cob. 
Toto plemeno je zná-
mé nejen svojí pohád-
kovou krásou, ale také 
vyrovnanou povahou. 
Většina těchto koní má 
velice pohodovou povahu, 
ale jako u všeho, najdou se 
i tvrdohlavé výjimky,“ uvedla te-
rapeutka. „Všichni mu říkáme Mooňáček. Je 
vcelku mladý, teprve čtyřletý plemenný hře-
bec dovezený přímo z Irska. Povahové rysy 

mého koně jsou: 
trpělivost, empatie 
a také je to trochu ko-
mediant. Právě trpělivost a empatie 
ho předurčují jako vhodného adep-

ta pro kontaktní terapii,“ doplnila. 
Kůň prošel téměř celým Domo-

vem a klienty, kteří jsou upou-
táni na lůžku, navštívil přímo na 
pokojích. Protože je budova Do-
mova několika patrová, musel se 
mezi patry kůň s majitelkou pře-
souvat výtahem, což absolvoval 

vůbec poprvé!
„V našem Domově hodně pracujeme 

s klienty mimo jiné také formou zvířecích 
terapií. Od králíčků a andulek počínaje, 
máme vlastního kocoura žijícího v Domově, 
ale také terapeutické slepičky a v týdenních 
intervalech k nám přichází canisterapeutic-

ký tým. Při práci s kli-
enty se nebráníme 
postupům, které 
nejsou zcela ob-
vyklé, pokud jsme 

přesvědčeni o pří-
nosu pro klienty. 

Důkazem jsou naše 
terapeutické slepičky. 

A když mi jeden klient vy-
právěl, jak chtěl jít na učiliště, 

kde by se učil žokejskému povolání, ne-
umožnilo mu to zdraví, ale že koně má 
celoživotně rád… tak proč ne koně?!“ 
usmívá se ředitelka mlékovického Do-
mova Andrea Faltysová.
Ve spolupráci s Nadačním fondem 

Moje velké přání byl vybrán kůň se 
zkušeností a vedením k terapeutic-
kým účelům.

vánoční doba je plná vzpomí-
nání, rodinných a přátelských 
návštěv. V domovech Clemen-
tas pečujeme o klienty, kteří mají 
často potíže s pamětí. Snažíme 
se zlepšit paměť, ale také psy-
chický stav našich klientů různými 
terapiemi, mimo jiné nám při tom 
pomáhá terapeutický kůň Moony. 
O potížích s pamětí si můžete pře-
číst v článku naší generální ředitel-
ky Renaty Prokešové. Doufám, že 
Vás potěší také další články o za-

jímavostech ze života domovů Clementas, třeba o terapii jídlem. 
Adventní čas mě nabádá k bilancování a poděkování. Dovolte 

mi proto především poděkovat mým kolegům, všem zaměstnan-
cům domovů Celementas, za to, s jakým nasazením a obětavostí 
v tomto končícím roce pečovali o Vaše blízké. Děkuji jim za to, že 
nechodí „jen do práce“, ale pracují srdcem, pečují a zpříjemňu-
jí všední i sváteční dny našim klientům. Děkuji také spoustě ko-
legů, kteří se v této nelehké době nechali naočkovat, protože si 
uvědomují odpovědnost za bezpečí seniorů, o které v domovech 
Clementas pečujeme. A děkuji i Vám, rodinám našich klientů, za 
Váš zájem o dění v domovech Clementas, a také za velkou emoční 
podporu, bez které by se Vaši blízcí, klienti domovů Clementas, jen 
těžko obešli. A v neposlední řadě děkuji i našim klientům, kteří po 
celý rok trpělivě snášeli nařízená epidemická opatření.
Přeji za vedení Clementas Vám všem pěkný adventní čas a klidné 

Vánoce, a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Doufám, že se 
náš covidem rozkolísaný svět zase vrátí do normálu. 

Bohdana Zvěřinská 
zástupkyně generální ředitelky

Milí přátelé domovů Clementas, 
milí klienti, milí kolegové,

“ 

Klienty v Mlékovicích léčil kůň Moony



Dášu a Ramba spojil janovický Clementas
Janovice nad Úhlavou – Jakou radost a štěs-

tí přinášejí domácí mazlíčci si v Clementas 
uvědomujeme, a proto je v našich Domo-

vech možné ubytovat klienty společně 
se svými zvířecími parťáky. Senioři, kte-
ré už tak trápí rozličné neduhy, tak ne-
musí přijít ještě o kontakt s milovaným 
zvířetem. Zde je několik příběhů takové-
ho soužití z našeho janovického Domova.  

„Hlavní podmínkou je, aby byl klient schopný 
se o mazlíčka alespoň trochu postarat,“ uvedla 

vrchní sestra Martina Kolářová. Spokojeně zde 
tak žijí třeba Günter Pscheidl s fenkou jezevčíka 

Haki. „Všichni ji mají rádi, hladí si ji, i jí se tady líbí,“ po-
psal senior.
Poradit si tu umí i v situaci, kdy se mezi pejska a jeho ma-

jitele postaví zhoršující se zdraví. Jarmila Regnerová už 
péči o svoji čivavu Dášu nezvládala. Fenky se proto ujala 
sociální pracovnice Vendula Vizingerová. „Původně jsem si 
ji vzala po práci domů na hlídání, a byl z toho trvalý pobyt. Příbuzní 
nemocné klientky si ji z časových důvodů nechat nemohli,“ vysvětli-
la Vendula, která už měla doma čivavího nalezence Ramba. „Musel 
si s Dášou vyříkat, že on tam byl první, rychle si ale na sebe zvykli,“ 
usmála se. Fenku bere pravidelně do práce, aby vídala původní 
majitelku.
„Přítel z druhé čivavy nebyl vůbec nadšený a moc to nechtěl komento-

vat. Upřímně, když zjistil, že Dáša spí zásadně v posteli, jinak dělá v noci 
cirkus, tak přemýšlel, že se odstěhuje na gauč. Prohlásil, že jestli to půjde 
tímto tempem dál, že budu mít každý rok nového psa, o kterého se ně-
kdo nemůže starat, tak si mám otevřít útulek. Ale rychle zjistil, že Dáša 
je mazlík a když si zvykne, tak je miliónová. Teď už jsou kámoši,“ uvádí 
Vendula.
„Klape nám to skvěle. Už bydlíme všichni spolu, prckové brzo zjistili, že si 

z nás mohou udělat drbací otroky a střídat nás podle nálady,“ doplnila.
O jedenáctiletého Ramba se stará zhruba 3,5 roku. Našli ho přiváza-

ného u stromu, nálezce dal jeho fotku na facebook a Vendula se do 
něj zamilovala na první pohled, zamilovanost se po letech ještě pro-
hloubila.
Společné začátky Ramba a Dáši byly chvilkami velmi rušné. Museli 

si na sebe všichni zvyknout i s novou paničkou. Dáša odmítala spát 
v noci v pelechu a dokázala se celou noc dobývat do postele. 
Moc ráda jezdí v autě, kde mají oba psi sedačku se svou jme-
novkou, vůči ostatním hafanům je ale velmi dominantní. 
Vše tak skončilo happyendem. Dáša se navíc v Janovicích 
s původní majitelkou vidí jednou týdně, po celou pracov-
ní dobu.
„Když Dášu odvedu za původní majitelkou, tak má velkou 

radost, skáče po ní, olizuje jí, vrtí ocáskem, mazlí se, hraje si 
u ní v posteli s hračkami a i ji stále ochraňuje,“ uzavřela Ven-
dula s tím, že v nejbližší době dalšího čtyřnohého kamaráda 
nehledá. Prý jí do každé ruky stačí jedna čivava.



„Do soutěže jsme se přihlásili letos poprvé. Pro nás to byla velká zkušenost 
a načerpali jsme mnoho inspirací. Strava je totiž pro zdraví našich klientů 
jednou ze zásadních složek péče, a proto jí věnujeme velkou pozornost. 
Nebojím se říci, že strava je jednou z námi poskytovaných terapií klientům,” 
uvedla ředitelka domova Clementas Mlékovice Andrea Faltysová. 

Senioři v Mlékovicích mají 
štěstí, vaří jim jeden 
z našich nejlepších kuchařů  
Mlékovice – Pavel Štěpánek, šéfkuchař domo-
va Clementas v Mlékovicích, obsadil třetí místo 
v soutěži o nejlepšího kuchaře ve společném 
stravování, kterou v organizovala Asociace ku-
chařů a cukrářů České republiky. V porotě seděli 
nejen špičkoví kuchaři, ale například i Tomáš 
Popp, manažer národního týmu kuchařů, nebo 
Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů 
a cukrářů České republiky. 
„Byl jsem překvapený vysokou úrovní soutěže. 

Každé z jídel vypadalo skvěle a kuchaři by mohli 
vařit ve špičkových českých restauracích. Byl jsem 
velice nervózní a ocenění si vážím. Měl jsem velkou 
radost a doufám, že příští rok ji budu mít ještě vět-
ší,“ uvedl Pavel Štěpánek, který je poslední rok 
vedoucím stravování v domově pro seniory Cle-
mentas ve středočeských Mlékovicích. 
Pro porotu Štěpánek připravil kapustový list pl-

něný kuřecím masem, směsí zeleniny a černou 
čočkou beluga. Dále houbovo - hlívové ragú, 
restovanou zeleninu a jako přílohu pečenou 
bramboru v bylinkách. 
Štěpánek do sociálních služeb odešel v době 

pandemie. Předtím pracoval jako šéfkuchař 
v restauraci pětihvězdičkového hotelu 
Jalta na Václavském náměstí, kde strávil 
15 let. 
„Soutěžní přehlídka znovu ukázala, že 

má svůj velký smysl. Někteří jsou zde 
po několikáté. Je vidět, že ti kuchaři 
vnímají, co jim komise říká a řídí se 
jejími radami, zlepšují se a z toho 
profitují jejich strávníci. Byli by-
chom rádi, kdyby pokrytí bylo 
ještě větší,“ uvedl Miroslav 
Kubec, prezident Asoci-
ace kuchařů a cukrářů 
České republiky.

Tito špičkoví odborníci nejen na tuzemskou gastronomii během soutěžního dne 
také definovali trendy, které se aktuálně objevují v kuchyních domovů pro se-

niory. Shodli se, že důležitý je vždy kompletní stravovací tým, kde nesmí chybět 
nutriční terapeutka. Zároveň správná výživa pro seniory musí být pestrá a roz-

manitá, má dodávat dostatek energie a zajistit dostatek ochranných látek a živin, 
v neposlední řadě přinášet lidem radost jak z jídla samotného, tak z příjemných 

chvil prožitých při stolování. 

„Jsem rád, že právě klientům domova Clementas v Mlékovicích vaří tým, kte-
rému záleží na spokojenosti klientů. Takový kuchař jako je Pavel Štěpánek 

je poklad pro každou kuchyni a je dobře, že i takový kuchař si uvědomuje, že 
bez dalšího vzdělávání nemůže nikdy dosáhnout plné spokojenosti finálních 

strávníků,“ uvedl Miroslav Kubec.

Soutěžní přehlídka se v pražské Makro Akademii konala již po čtvrté, přihláše-
ných bylo zhruba 80 kuchařů z celé České republiky. Do finále se dostala desítka 

nejlepších. 



Mlékovice – Senioři, kterým byla diagnostikována demence v růz-
ných formách, jsou častými klienty domovů Clementas. O této ne-
moci stáří vypráví v rozhovoru Renata Prokešová. Ředitelka domovů 
Clementas dříve pracovala jako zdravotní sestra a již roky se specia-
lizuje na péči o klienty s tímto závažným onemocněním. 

Jak poznáme, že se jedná o demenci?

Demence není přirozená součást stáří, ale duševní onemocnění, při 
kterém v důsledku patologických změn v mozku dochází k poruše 
paměti a k oslabování intelektu. Slyšeli jste již větu:  „Ona zapomíná, 
to víš, je stará, tak blbne apod.“  Tak přesně toto je častý a nesprávný 
přístup. Přitom zapomínání je úplně přirozená vlastnost mozku.

Nejedná se o roztržitost?

Už jste někdy hledali peněženku a našli ji v lednici? Toto zapomínání je 
fyziologické, většinou navázané na roztržitost nebo přepracovanost. 
Pokud zapomínání překročí určitou hranici, nemůžete-li si vybavit 
jména známých, často si říkáte, jak se tohle řekne. To by měl být první 
impulz, že něco nemusí být v pořádku, a že je nutné návštívit lékaře. 

První návštěva by měla směřovat k praktickému lékaři, který své 
pacienty obvykle nejlépe zná.

Kde je hranice?

Hranice mezi častějším zapomínáním, kognitivní po-
ruchou či počátečním projevem demence je velmi 

tenká, rozhodně však stojí za to, aby na sobě starší 
lidé pracovali preventivně a prováděli pravidelný 
trénink paměti. A pokud má člověk jakékoliv 
pochybnosti o svém zdravotním stavu, je 
vždy lepší nechat se včas vyšetřit a ra-
ději se dozvědět, že zkrátka spadáte 

do kategorie „časté zapomínání“, než 
se diagnózu dozvědět pozdě.

Jaké má nemoc projevy?

Zapomínání zejména nedávných událostí, 
jmen, termínů domluvených schůzek, zmatenosti, 

která trvá třeba měsíc, nebo rok. Člověk se obtížně rozho-
duje, je nejistý, není schopen se učit nové věci, ovládat domácí spotře-
biče, sníží se často jeho zájem o okolí. Takovému člověku se mohou 
měnit nálady a chování, zkrátka osobnost a povahové vlastnosti.

Máme tendenci nemoc podceňovat?

Ano, zejména mladší lidé to tak často mají.Potíže s pamětí bývají čas-
to přisuzovány přepracovanosti a stresu nebo si lidé si myslí, že jim se 
to nemůže stát. To bývá zásadní chyba, protože nemocných postupně 

přibývá. Nejčastější příčinou vzniku demence je Alzheimerova choro-
ba. Tuto nemoc zatím medicína neumí léčit, ale při správně nastave-
né a včasné léčbě je větší možnost zpomalení progrese onemocnění 
a oddálení pokročilejších fází nemoci. Bohužel, velmi často je nemoc 
diagnostikována až v pozdějším stadiu, kdy si nemocný přestane pa-

matovat jména blízkých lidí, netrefí domů z nákupu, začíná být 
plně závislý na péči druhé osoby. Teprve v tu dobu si rodina 

uvědomí, že je něco hodně v nepořádku.

Čeho je demence důsledkem?

Odborníci to zatím nevědí, ale má se za to, že demence 
může být i důsledkem řady neurologických a interních 
nemocí, může ji způsobovat například naprostý nedo-

statek určitého vitaminu nebo neléčená cukrovka a po-
dobně. Proto platí i tady pravidlo, že se člověk má snažit 

o zdravý životní styl.

Může při stanovení diagnózy dojít i k omylu?

Ano, může. S demencí mohou být zaměnitelné i projevy deprese, která 
je při včasné diagnostice dobře léčitelná. Starší lidé bývají uzavřenější, 
pomalejší. Takový člověk pak začne být apatický, ztratí zájem o oko-
lí a naříká si, může být považován za negativistického, zmateného 
nebo nepříjemného a málokoho napadne, že by ho měl vyšetřit lékař 
a že by měl být léčen a vyléčen.

Zapomínám…  Je to demence nebo roztržitost?



Kolín – Téměř 79letá 
Květuše Jelínková měla na 
začátku roku vážné zdra-
votní komplikace spojené 
s koronavirem. Z akutních 
potíží, kdy například dva 
týdny nechodila, se dosta-
la během zhruba půl roku, 
díky své skvělé kondici. 
Zůstaly jí ale problémy 
s řečí, které se jí zlepšily 
potom, co během letních 
prázdnin začala navštěvo-
vat denní stacionář Cle-
mentas v Kolíně.
„Chodím sem každý den 

číst ostatním. Nosím si kníž-
ky z domova a čtu všem 
nahlas. Pohádky i detektiv-
ky. Se čtením jsem měla po 
mrtvici problémy, ale v Clementas jsem se hodně zlepšila,“ uvá-
dí Květuše Jelínková, která v rámci tělesné rehabilitace také 
začala večer navštěvovat kolínské taneční kurzy.
Dny ale tráví ve stacionáři Clementas, kde klientů roste 

každý týden a vedle stacionáře je tu k dispozici také odleh-
čovací služba. Důvodem je zdejší skvělý program, který pe-
čovatelky připravují klientům na míru každý den.

„Každý den se nám zde 
sejde široké spektrum 
klientů, které baví různé 
činnosti a my se snažíme 
reagovat na jejich potřeby 
a podněty. Klienti si oblíbili 
promítání filmů na přá-
ní, canisterapii, jógu pro 
seniory, relaxační cvičení, 
hudební vystoupení, sku-
pinové čtení, přípravu se-
zónních dekorací a mno-
ho dalšího,“ vyjmenovává 
vedoucí kolínského do-
mova Clementas Lucie 
Brožková.
I když je kapacita domo-

va aktuálně téměř napl-
něna, neznamená to, že 
by noví zájemci nebyli 

přijati. „Uvítáme každého. Provedeme, ukážeme, vysvětlíme. 
Děláme i společenské akce pro veřejnost, zveme seniory na 
jógu, na promítání kina, živou hudbu a jiné aktivity. Zdravotní 
stav klientů vyhodnocujeme individuálně. Musíme s rodinou 
vyhodnotit, zda zvládnou kombinovanou péči, postarají se 
o seniora doma a mohou ho vozit k nám do stacionáře.“ uza-
vírá Renata Prokešová, generální ředitelka Clementas.

Z následků covidu se léčí předčítáním 
klientům v kolínském Clementas



Mlékovice – Seniory v Domově Clementas v Mlékovicích u Kolína navštívila jedno 
zářijové odpoledne známá herečka Ljuba Krbová. Stále výborně vypadající umělky-
ně v prostorné zahradě plné stromů a květin, povyprávěla zdejším klientům o své 
práci, zejména pak o svém 17 letém působení v nekonečném seriálu Ulice, který je 
evropským fenoménem, a každý den jej sleduje více než milion diváků.
„Lidé berou náš seriál jako návod k řešení vlastního života. Když jsem sama řešila pro-

blém nevěry mého seriálového manžela, tak mě oslovovaly ženy na ulici a svěřovaly 
se, že zažívají to samé. Chtěly poradit, jak se s tou situací vyrovnat. Tím mi 
dávaly obrovskou důvěru. Když jsme natáčeli díly, kde se třeba obje-
vil motiv zdravotních problémů mého adoptovaného syna, který 
má epilepsii, tak jsme dostali děkovný dopis od jednoho pana 
primáře, který nám napsal, že je skvělé, když učíme diváky to, 
jak se chovat v momentě, kdy někdo dostane epileptický zá-
chvat. I děti mají mají v seriálu své pubertální hrdiny, takže 
když seriálový Franta dostal epileptický záchvat ve třídě, 
tak děti viděly návod na to, co mají dělat. Pan primář nám 
napsal, že my bychom se mohli upřednáškovat, ale jeden 
díl Ulice pomůže více než 10 profesorů. To je v tomto pří-
padě takový správně využitý vliv,“ uvedla Krbová.
Seniory v Mlékovicích zajímaly při jejím povídání stej-

né věci jako lidi, které potkává každý den na ulici.
„Jsem ráda, když vidím zájem v jejích očích a ten jsem tam 

dnes viděla,“ doplnila s tím, že po prohlídce domova chváli-
la především zdejší personál.
„Dokonce jsem dostala skvělý oběd, je zde výborně kuchyně. Na-

víc jsem byla i na pokoji jednoho z klientů, který nepůsobil vůbec sterilně, 
bylo v něm všechno co má být – obrázky, fotky, pracholapky, jak jsme zvyklí. Všechno 
to, co dává člověku pocit, že je doma, což je určitě strašně důležité. Jsem ráda, že to v 
Clementas pochopili,“ uvedla.

Herečka Ljuba Krbová vyprávěla
v Mlékovicích o Ulici



Toužíte po práci, která má skutečný smysl a bude vás naplňovat? 
Cítíte, že je vaším posláním pomáhat ostatním v jejich nelehké životní situaci? 

Připojte se k našemu týmu a začněte pomáhat spolu s Clementas.

Všeobecné zdravotní sestry i praktické sestry
Clementas centrum pro seniory
Rozvojová zóna 504, 34021, Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, Česká republika

Požadujeme
• odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry nebo praktické sestry
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
• základní znalost práce na PC
• zodpovědnost, empatii a pozitivní přístup k seniorům

Nabízíme
• motivující fi nanční ohodnocení
• podporu vzdělávání
• směny v režimu krátký/dlouhý týden dle dlouhodobého plánu
• denní i noční směny, po domluvě možnost pouze denní směny
• práce v nově a moderně vybaveném domově
• elektronické vedení ošetřovatelské dokumentace
• možnost přespání mezi službami, případně ubytování
• 25 dní dovolené
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• stravování zdarma i pro noční směnu

Pozice je vhodná pro absolventy.
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva
Na dobu neurčitou
 

V Janovicích dále hledáme:

staniční 
sestru

kuchaře 

na denní 

směnu

Pečovatel
Mlékovice u Toušic, okr. Kolín. (20minut autem z Kolína, 30minut z východní části Prahy)

Budete pomáhat našim klientům, aby u nás žili důstojný život.
Budete provádět základní ošetřovatelskou péči například podání jídla, hygienu, polohování, 
oblékání aj..
Můžete se podílet na vymýšlení aktivit a zábavy pro klienty Domova.

Co budete potřebovat?
Vlastně skoro nic, požadujeme jen ukončenou základní školu a chuť pomáhat lidem

Co vám za to můžeme nabídnout?
• pěkná fi nanční odměna
• denní a noční směny, které si můžete i upravit dle svých potřeb
• možnost přespávání mezi službami přímo v Domově
• práci v útulném prostředí
• 25 dní dovolené
• práce na plný pracovní poměr
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• obědy zdarma
• pedikúra a kadeřnictví v místě a se slevou
• sleva na léky
• levnější telefonní paušály pro celou rodinu, bankovní účet bez poplatku

Pozice je vhodná pro absolventy.
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva
Na dobu neurčitou
 

V Mlékovicích dále hledáme:

pečovatele

pečovatele

zdravotní 
sestru

staniční sestrupomocnou 

sílu 

do kuchyně



Našimi Domovy Vás provedou

Clementas Mlékovice
Monika Hlaváčková

prijmy.mlekovice@clementas.cz
778 413 990

 

Clementas Kolín
Lucie Brožková

lucie.brozkova@clementas.cz
733 102 647

 

Clementas Janovice
Kateřina Kopecká

prijmy.janovice@clementas.cz
770 180 345

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

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