
Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou 

první číslo našeho nového 

zpravodaje, ve kterém Vám 

chceme poskytovat infor-

mace z domovů Clementas. 

Je pro nás důležité abyste 

věděli, co se u nás děje, co 

Vaši nejbližší dělají, jak se 

mají, co všechno jsme pro-

žili, jaké zajímavé akce pro 

ně chystáme a především 

jakou péči jim věnujeme. Na 

stránkách našich novin si 

například přečtete, že v na-

šem janovickém Domově 

zazpíval populární zpěvák 

Marek Ztracený, který bydlí 

v nedaleké Železné Rudě, 

také dudáci z legendární 

Konrádyho dudácké muziky z Domažlic. Ku-

chařskou show kapitána českého národního 

týmu kuchařů a cukrářů ČR Jana Horkého 

v Mlékovicích jsme museli kvůli koronaviru 

odložit na jaro. Stejně tak, jako řadu dalších 

akcí. Stále ale platí, že úsměv, spokojenost 

a radost ze života klientů našich domovů je 

nám tou největší odměnou a důkazem, že 

naše péče a úsilí mají skutečný smysl.

Smutným průvodcem posledních měsíců 

života, a to nejen v našich domovech, byl 

totiž koronavirus. Zákazy návštěv, omezení 

provozu, rušení atd. Nákaza se nevyhnula 

ani nám, ale v Janovicích jsme se s ní popa-

sovali na výbornou! Vše díky přísné pre-

venci, bezvadně nastaveným 

pravidlům a také připravenosti. 

A hlavně díky důslednosti 

a obětavé práci našich kolegů. 

Péči v Domově Clementas 

Janovice ocenili i primáři 

z nedaleké krajské nemocnice 

v Klatovech, stejně jako ji oce-

ňují rodiny našich klientů při 

svých návštěvách v Domově.

 Také o tom, jak jsme koro-

nakrizi zvládli, se dočtete na 

stránkách prvního čísla zpra-

vodaje, který se Vám dostává 

do rukou.

Věříme, že pro Vás budou 

zajímavé také informace 

z ostatních domovů, nejen 

z těch, kde máte Vy svého 

příbuzného: Janovice, Mléko-

vice, Kolín.

Pro nás jsou důležité všechny aspekty 

života v domově pro seniory – i to, na jaké 

matraci vaše maminky či tatínkové spí. Vždyť 

v posteli všichni trávíme podstatnou část 

dne. Viz článek na straně 6.

Kromě novinek ze života našich domovů, 

o kterých jsem se zmínila, Vás budeme pra-

videlně informovat o dalších událostech. Bu-

deme se snažit o to, aby nová čísla našeho 

zpravodaje plynula ve stejně klidném rytmu, 

jako život v našich domovech.

Vaše Renata Prokešová
Generální ředitelka 

Domovů Clementas 

Oblíbeným zpěvákem 72 leté Boženy Hofmanové z Janovic nad Úhlavou je Marek Ztracený. Jeho hlas 
znala pouze z rozhlasu. Na konci dubna ho klientka janovického Domova Clementas měla možnost 
slyšet živě, v rámci koncertu pod okny, který patřil pouze zdejším klientům. „Marek byl úžasný. Znám 
ho delší dobu. Bylo to příjemné odpoledne. Moc jsem si odpočinula, sestřičky připravily pohoštění 
i sekt, všechno bylo bezvadné,“ uvedla Božena Hofmanová, která tleskala za každou písní českého 
slavíka z roku 2008 a autora mnoha hitů jako například Ztrácíš, Něco končí, Je to zlý či O pravdě.

venc

pr

CL M N M SE E I

VIZ. 

STRANA 

5

ČÍSLO 1/2020Zpravodaj z Domovů Clementas
ETT

Zlatý slavík by chtěl zestárnout 
v janovickém Clementas



Mlékovice – Cit pro péči o staré či hen-
dikepované lidi Andrea Faltysová získala 
už jako malé děvče, když viděla, jak se její 
prarodiče starají o svou postiženou dceru, 
její tetu. Dnes má ředitelka Domova pro 
seniory v Mlékovicích na starosti více než 
dvě stovky často velice nemocných seniorů. 
Když vláda v březnu vyhlásila nouzový stav, 
Andrea Faltysová sama iniciovala přijetí ve-
lice přísných opatření, která přesáhla rámec 
vládních usnesení nebo nařízení minister-
stva zdravotnictví. Cíl byl jediný – ochránit 
klienty. „Díky tomu na koronavirus neone-
mocněl žádný náš zaměstnanec ani klient. 
Nové klienty přibíráme po celou dobu nouzo-
vého stavu bez přerušení, a to i proto, že máme 
dobrá opatření, která znemožňují případnou 
nákazu,“ uvedla Andrea Faltysová, která 
chválí spolupráci se Středočeským krajem. 

Jak vaši klienti snáší koronakrizi? 

Překvapilo mě, jak naši klienti situaci dobře 
zvládají. Z počátku pro ně bylo náročné vidět 
zaměstnance v rouškách. Někteří to nechápali, 
a ztížila se tak vzájemná komunikace s nimi. 
Zejména pro klienty s demencí je nezbytné 
vnímat neverbální komunikaci, důležitý je vý-
raz tváře, úsměv, intonace hlasu, protože ně-
kteří nechápou význam sdělovaných slov, ale 
minimálně z neverbální komunikace vnímají 
potřebný klid a bezpečí. 

Jak v době uzavření, zvládali odloučení 
od svých nejbližších? 

To je samozřejmě to nejnáročnější. Pocity osa-
mění našich klientů, ale i jejich blízkých, se nám 
dařilo úspěšně rozptylovat pestrou škálou 
možností jejich vzájemného kontaktu. Od pře-
dávání vzkazů, balíčků a fotografií po skype 
hovory, telefonické hovory, průběžné posílání 
fotografií, ale zejména prostřednictvím Cle-
mentas ŽIVĚ, kdy jsme každý den přenášeli on 
line záznam aktivit s klienty. Zájem byl obrov-
ský, a to i proto, že vlastně mnozí poprvé viděli 
odbornou práci s jejich blízkými.

Kdy jste nastoupila do Mlékovic?

V roce 2011 mně oslovila nabídka jít pracovat 
do domova pro seniory a dá se říci, že ta se mi 
stala osudnou, protože tato oblast péče je mi 
velmi blízká. Možná jsem citlivost vůči oblasti 
péče získala díky postižení mé tety, se kterou 
jsem od dětství byla v přirozeném kontaktu. 
Práce je mi jednak koníčkem, a současně mám 
radost, že péči o nás můžeme našim rodičům 
„vrátit“ zajištěním kvalitního života ve stáří.  
V Mlékovicích pracuji rok a půl.

Jaké změny jste ve funkci ředitelky udě-
lala?

Základy péče byly v Domově dobře nastave-
né, takže se změny dělaly celkem dobře. Sou-
visely především s kvalitou péče a efektivním 
nastavením procesů, s nastavením týmové 
spolupráce a s podmínkami pro pracovníky. 
Jsem ráda, že jsem pro nastavení změn nalezla 
oporu ve vedení firmy, protože to byl důležitý 
okamžik pro implementaci změn.

Co Vás na Vaší práci těší?

Ráda vidím, že o naše seniory je dobře posta-
ráno, že jejich děti o ně nemusí mít obavy a byť 
u nás žijí lidé i s velmi těžkými tělesnými a du-
ševními hendikepy, užívám si krásné okamžiky, 
kterých je tu hodně a úsměvy našich klientů, to 
je to, co mě naplňuje. Přitom kvalita služby vý-
znamně souvisí s kvalitou jejich pracovníků.

 Jaké jsou Vaše koníčky?

Mým celoživotním koníčkem je kynologie, za-
bývám se chovem a výcvikem psů, i když od 
výcviku jsem v posledních letech poodešla. 
Mám také moc ráda čtení knih a procházky 
přírodou. Aktivně působím v řídící radě Pro-
fesního svazu sociálních pracovníků Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR a občasně 
se věnuji lektorské a přednáškové činnosti.

O naše rodiče je výborně 
postaráno i v této době

Mlékovickým seniorům měl 10.září v rámci své 
show uvařit kapitán Národního týmu kuchařů 
a cukrářů AKC ČR Jan Horký. Celou show bohužel 
zhatil koronavirus. Devětatřicetiletý šéfkuchař, jenž 
vařil pro amerického prezidenta Baracka Obamu 
a českého prezidenta Miloše Zemana, již více než 
dva roky pracuje pro společnost Ventura Group, 
která v Praze provozuje několik vyhlášených re-
staurací, hotelů a také firmu Český catering.
K obědu se měl servírovat hráškový krém, kuře na 
paprice a k tomu žemlovka s jablečným sorbetem. 
Menu mělo takovou podobu s ohledem na blížící 
se podzim. Šéfkuchař Horký stále čerpá inspiraci 
z kuchyně svých babiček. „Nejedná se o konkrétní 
recepty, ale spíš o nějakou zaběhlou technologii, 
náladu, princip nebo jen směs koření. Důležitá byla 
ta doba a atmosféra, kdy mi bylo u prarodičů dobře, 
byly prázdniny, nemusel jsem do školy. Proto mi 
vše chutnalo,“ uvedl.

Důležitým pomocníkem 
při terapiích jsou zvířata, 
obzvláště pejsci. Na konci 
června do mlékovického 
domova po dlouhé, koro-
navirové, odmlce dorazil 
canisterapeutický tým 
a tentokrát i se štěňátky. 
Jak je z fotografie jasně 
patrné, štěňata jim uděla-
la velikou radost!

»

»

Součástí našeho života se na dlouhé mě-
síce stala bariérová opatření. S Andreou 
Faltysovou je na snímku vrchní sestra 
mlékovického domova Monika Utratilová.



Mlékovice – Každý týden projíždí primář MUDr. Jan Cimický 
CSc. po stejné trase přes Říčany od Mukařova, přes Vyžlovku, Ko-
zojedy, Olešku a Ždánice až do Mlékovic, kde uprostřed přírody 
stojí Domov pro seniory Clementas. Muž, který je jednou z tváří 
moderní české psychiatrie, se tu stará o zdraví zdejších klientů 
i zdravotníků.

Jak se psychiatr vašeho formátu dostal do společnosti Cle-
mentas, kde pečujete o psychiku často vážně nemocných 
seniorů?

Mužský nikdy nedospěje. Vždy chce zkusit něco nového, co ještě ni-
kdy nezažil. Ve chvíli kdy za mnou přišel můj kamarád Petr Zvěřin-
ský, který je investorem zařízení a začal mi vyprávět o tom záměru, 
tak jsem si řekl, že je to něco, co bych chtěl vidět. Lákalo mě to. Když 
jsem uviděl budovu bývalé záložní vojenské nemocnice v Mlékovi-
cích na vlastní oči, byl jsem  přesvědčen, že to bude fungovat a věděl 
jsem, že to stojí za to zkusit.

Proč?

Mám dlouholeté zkušenosti s chronicky nemocnými pacienty už 
z doby, kdy jsem pracoval v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Teh-
dy jsem poznal spousty vážně nemocných, kteří v Bohnicích zestárli 
a uvědomil jsem si, jak je důležité pro tyhle lidi něco dělat. Existují 
stále velké mezery v péči o chronicky nemocné i o seniory. Když se 
o ně nedokáže  plně  postarat zdravotnictví, tak proč by to nemoh-
ly dělat instituce sociální péče? Takže jestliže se objeví někdo s ná-
padem a vizí, kdo by chtěl do takového dobrodružství jít, tak já jdu 
s ním.  Tehdy se psal roku 2016.

To bylo na počátku?

 Ano byl jsem svědkem prací, kdy se tato krásná a do té doby ne-
využitá budova dávala do pořádku. Měl jsem možnost zasahovat 
a vstupovat do projektu, jak to zde bude vypadat. Mohl jsem spolu-
rozhodovat o tom, co by tu mělo být, na co se nesmí zapomenout.

Poznávají vás zdejší klienti?

Klienti zde si postupně  spojují své pocity s lidmi, kteří je ošetřují 
a starají se o ně. Získávají pocit jistoty a bezpečí. Je opravdu až do-
jemné, že v den,  kdy přijíždím na vizitu, čekají někteří pacienti už 
u vchodu a jiní pak v místní „mlékovické kavárně“, a stejně  pak se 
se mnou hromadně loučí, když odjíždím. Mávají mi. Nejde o pro-
středí přísně medicínské, ale prostředí, které je familiární a klientům 
nahrazuje jejich soukromý život, který vedli do doby, než sem přišli. 
Jedná se o prostředí, které jim vyhovuje. Je velice pozitivní známkou 
a milé, že když jde klient na propustku ke své rodině a vnímá to  jako 
návštěvu a těší se zpět do Mlékovic, protože tady je „doma“…

Jako člověk s téměř padesátiletou praxí máte bohaté srov-
nání. V čem je zařízení Clementas výjimečné?

Mohu srovnávat s jinými sociálními zařízeními podobného typu. 
Nejzákladnějším prvkem je atmosféra, kterou vytváříte pro ty, o kte-
ré pečujete. Profesor Paul Sivadon byl otcem moderní otevřené psy-

chiatrie říkal, že je vždy potřeba začít pracovat se sestrami a zdra-
votníky, protože právě s těmi nejvíce přichází do styku pacienti. Což 
se tady daří. Než se otevřel domov v Mlékovicích a stanovili jsme si 
základní filozofii, proběhlo i několik setkání s budoucím personá-
lem a tyto trendy dále rozvíjíme. Zaměstnanci díky tomu vědí, jak 
důležitý je jejich úkol, čemu mohou přispět, a co také pokazit. Zá-
roveň je také důležité zabudovat do jejich denního plánu všechny 
aktivity, o kterých víme, že jsou pro klienty důležité. Počínaje pravi-
delnou vizitou, kdy řada klientů ví a čeká na to, že přijdeme a jejich 
zdravotní stav se proto zlepší. Takové pravidelné krátké setkání jim 
přináší radost a vnitřní osvěžení.

 

O pacienty 
v Mlékovicích 
pečuje primář 
Cimický



„ŽÁDNÝ DALŠÍ NAKAŽENÝ!“ 
Příbuzní klientů Domova pro seniory Clementas 
v Janovicích nad Úhlavou nemohli na začátku září 
slyšet lepší zprávu. Podle lékařů z Klatovska se v Ja-
novicích dokonce stal malý zázrak, který zabránil 
dalšímu šíření koronaviru na, v tomto ohledu pro-
blematickém, Klatovsku. Vše je především dílem 
správně nastavených pravidel fungování Domova, 
ukázkového postupu zaměstnanců - včasné připra-
venosti, otevřené spolupráce s odborníky a násled-
ným dodržením všech hygienických doporučení. 
Kvůli nákaze jedné z klientek museli janovičtí absol-
vovat testování klientů i zaměstnanců na onemoc-
nění Covid-19.
„Klienti i personál mají negativní výsledky testu i při 
druhém odběru. Děkuji všem za trpělivost i profesio-
nální přístup,“ shrnuje zdejší ředitel Lukáš Bardon. 
„Na začátku jsem nevěřil, že zůstane jen u jednoho 
klienta. Nicméně jsme si to vyzkoušeli a vidíme, že je 
to možné,“ doplňuje. Clementas byl po celou dobu 
ve spojení s klatovskou hygienickou stanicí i Plzeň-
ským krajem, který poskytl rychlotesty.
V polovině srpna přivezli do Janovic klientku z ne-
daleké nemocnice dlouhodobě nemocných. Při 
opakovaném testování jí byl zjištěn koronavirus. 
Následně se kvůli možnému rozšíření nákazy roz-
běhl kolotoč vyšetření a testů klientů a zaměst-
nanců. Další nemocní se ale nepotvrdili.
„Z medicínského a hygienického hlediska se jedná 
o zcela unikátní výsledek, kterým Clementas ochránil 
Klatovsko před dalším šířením covidu. Tato záchrana 
před katastrofou je dílem správně nastavených pra-
videl prevence, kvalitně řízených kompetencí jednot-
livých pracovníků, které jsou ku prospěchu pacientů 
řešeny do posledních detailů a jinde na ně třeba za-
pomínají,“ uvedl MUDr. Jan Vachek, primář interní-

ho oddělení Nemocnice Klatovy. „Naše spolupráce 
s Clementas je vždy nadstandardní. Ošetřovatelská 
a lékařská péče je ve srovnání s ostatními institucemi 
na vysoké úrovni. Pokud odtud přijímáme pacienta je 
vždy vzorně opečovaný. Těším se na další spoluprá-
ci!“ doplnil primář Vachek.

„V Janovicích výborně fun-
guje prevence, jsou zde 
stále zavedená pravidla 
opatření preventivní izolace 
nových klientů. Důležitou 
roli při úspěšné operaci hrá-
la rychle zavedená hygienic-
ká opatření, kdy měla paci-
entka vlastní ošetřovatelky, 
které se staraly pouze o ni. 

Přísná hygienická pravidla dodržovali všichni pra-
covníci, vzali si je za své, za což jim patří velký dík!“ 
uvedla praktická lékařka Petra Maříková, která do-
jíždí i do Janovic.

Podle generální ředitelky Renaty Prokešové se na 
tomto úspěchu podílelo několik aspektů. 

��Především včasné nastavení karantény.  „Pravidla, 
postupy a pomůcky máme připravené již od jara, takže 
během 15 minut bylo vše připravené,“ uvádí Renata 
Prokešová. 
�� Nová budova, která je stavěná dle evropských 
norem. „Velké a vzdušné pokoje i veřejné prostory. 
Uzpůsobení jednotlivých domácností tak, aby se všich-
ni klienti nesetkávali,“ komentuje.
��Respekt personálu, klientů i rodin k onemocně-
ní. „Všem chci hlavně poděkovat za to, že dodržovali 
domluvené postupy a pravidla,“ uvádí Renata Proke-
šová s tím, že život v domově se ani v době karanté-
ny výrazně nezměnil.

„Na život s rouškami a dezinfekcí si již klienti zvyk-
li. Budeme pokračovat v přijímání nových klientů 

a zaměstnanců do 
doby, než se domov 
zaplní,“ uzavírá Pro-
kešová.

 

„Malý“ janovický zázrak...

-
-
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VYSVĚDČENÍ
      „práce je pro nás srdeční záležitost“st“

Škola: Clementas Janovice, Rozvojová zóna 504,

  Janovice nad Úhlavou

Obor:  péče o seniory

Jméno žáka:   

„Šik“ uniforma              opravdu slušivý pracovní oděv

Ochota komunikovat             

Vstřícný přístup 

a stálý úsměv na rtu              

Empatie a dobrá nálada         tady mi opravdu 

Nápady a práce s klienty        je to tu boží!

Pečlivý úklid            z té podlahy by se dalo jíst

Povinné předměty:

                   

                            

 

Lukáš Bardon, Radka Bučková, Bc. Veronika Čapková, Naděžda Holubováová, Miroslav Dušek, 

Taťjána Johánková, Sylva Kalianková, Eva Karczova, Iveta Kašpárková, M, Mgr. Martina Kolářová, 

Bc. Jitka Kolorosová, Jana Kováříková, Marie Kratochvílová, Kateřina Ku Kubešová, Šárka Kučerová, 

Věra Marková, Jana Nešporová, Blanka Nováková, Valéria Onderová, vá, Eva Pišková, Jiřina Rubášová, 

Bc. Petr Říhová, Mgr. Jaroslava Skálová, Jana Šilhavá, Ing. Bc. Lucie Toe Tomanová, Simona Tomanová, Dis., 

Vendula Vizingerová, Dis., Irena Vlach, Lucie Vyskočilová, Dis.

Ředitel Clementas Jano-
vice Lukáš Bardon.

tosssttttttttt““““““stttttttt“““

vnní dděvac vacovnní dděv

y ddalo jísty sseeee dddds alo jíst

oslav DDDDDD ek,ššešeeuuuušušššuušuu  

na áářřřřKooollálálááářřář vá, oooovoo

ka Kuuučeeeeeererrroroooovovčččeere á, 

na R ošššooobábáááášáššububbbbášááá vá,

omanooo DDááá,á,, , , DDvvváváááá,vááv is., 

Zájmové kroužky

Muzikoterapie
Arteterapie

Felinoterapie

Reminiscenční terapie           

Zameškané hodiny

∅           

Celkový prospěch

Prospěl s vyznamenáním           

          V Domově Clementas Janoviceby chtěl stárnout každý

24 hodin 
denně odborná

péče



Více než devět let trávila Jana Urubková po různých nemoc-
nicích a domovech pro seniory. Její zdravotní stav se postup-
ně zhoršoval, až přestala chodit a vše vypadalo hodně špatně. 
Zlom nastal v Janovicích nad Úhlavou. Když její dcera Naďa 
Holubová viděla, jak se díky kvalitní péči personálu zdejšího 
Domova Clementas zlepšil stav její matky, rozhodla se zásadně 
změnit svůj život a být u toho! 

„Je mi 38, vše jsem si promyslela, nebyl to unáhlený krok. Když 

jsem viděla, jak pečovatelky v Clementas mamince po dlouhých 
letech pomohly, chtěla jsem být u toho. Pro mě byla naprosto šíle-
ná představa, že se o ni nemohu starat, “ vysvětluje s tím, že v ta-
kový obrat ve zdravotním stavu své matky, nedoufala. „Nedá se 
to popsat. Změna je téměř stoprocentní. I když vím, že maminka 
už nikdy nebude jako dříve,“ vypráví se slzami v očích bývalá ve-
doucí Zoo veteriny v Klatovech, kde vedle veterináře, prodejny 
krmiv, funguje i salón pro psy.

Stala se ošetřovatelkou 
kvůli nemocné matce

Koncert Marka Ztraceného v Janovicích

klient: Marek Ztracený

povolání: populární zpěvák

Český slavík z roku 2008

autor mnoha hitů jako například 

Ztrácíš, Něco končí, 

Je to zlý či O pravdě

v roce 2017 vyprodal Forum Karlín

v roce 2020 dvakrát po sobě 

vyprodal O2 arenu

napsal písně pro Karla Gotta 

a Hanku Zagorovou

platnost certifi kátu: 100 let

doba trvání: 1 měsíc

dvoulůžkový pokoj

k dispozici bude 20letá 

ošetřovatelka a kytara

strava: plná penze

poppulá

„Marek byl fantastický. Vážíme si toho, že zahrál 

našim seniorům. Koncert si užily ale i naše 

sestřičky a ostatní zaměstnanci. Jeho písničky 

se nám moc líbí,“ uvedla generální ředitelka 

Domovů Clementas Renata Prokešová. „Přímý 

přenos mohli sledovat nejen klienti z dalších Do-

movů. Ale všichni kdo se na internetu dívali na 

náš stream Clementas ŽIVĚ,“ doplnila. 

Klienti Clementas vlastnoruč-

ně vyrobili Markovi přání, od 

zaměstnanců dostal dárek, 

žertovný certifikát na pobyt 

v Domově Clementas Janovice, 

který je platný na dobu 100 let. 

Idol mnoha žen a dívek má na 

certifikátu fotku, kde pomocí 

facebookové aplikace zestárl 

o mnoho let.

„Vtipný dárek, který mi udělal 

radost. Je to tady moc hezké, 

velice příjemné prostředí a do-

kážu si představit, že bych tady 

zestárl,“ uvedl zpěvák.

„Nepřeháním, byl jsem nadšený. Sázel jsem na zahradě kytky a stromy, najednou zazvonil telefon z Janovic a konečně někdo chtěl, abych zpíval. Naposledy jsem zpíval v O2 areně od té doby nic. Pomohl jsem dobré věci. Navíc to mám kousek,“ shrnul Marek Ztracený, velký šumavský patriot žijící na Železné Rudě, který letos dvakrát po sobě O2 arenu vyprodal.„Sice tu bylo asi o 28.000 lidí méně, ale tu příjemnou trému jsem měl stejnou jako v O2 areně. Nejsem tady naposledy,“ doplnil au-tor hitů, které napsal i pro Karla Gotta a Hanu Zagorovou.

... pokračování ze strany 1



Firma Clementas provozující několik 
domovů pro seniory s téměř 600 lůžky 
a firma Hilding Anders, která se více než 
20 let zabývá výrobou matrací a doplň-
ků pro zdravý spánek a je jejich předním 
výrobcem v Evropě, společně vyvinuly 
speciální matrace. Ideálně vyhovují spe-
cifickým potřebám seniorů. Jsou dosta-
tečně pevné, aby držely páteř ve správ-
né poloze a zároveň jsou na povrchu 
přizpůsobivé, pružné a nevytváří tlak na 
klouby a tkáně. Vývoj a výroba trvaly více 
než rok.

„V tomto oboru se pohybuji již více než 
20 let a nezažila jsem takto profesionální 
a vědecký přístup. Matrace jsou pro naše 
klienty jednou z nejdůležitějších součástí 

jejich života. Někteří na nich tráví mnoho 
času, ať už při odpočinku nebo například 
při delším ležení v průběhu nemoci. Pro-
to jsme zvolili cestu spolupráce s největší 
a nejlepší firmou z tohoto oboru, cestu 
dlouhodobého testování a zkoušení. 
Podle prvních výsledků a reakcí klientů 
je jasné, že to byla správná cesta,“ uvá-
dí generální ředitelka společnosti Cle-
mentas Renata Prokešová. 

Tým z Hilding Anders, který 
vybavil například expedici 
Tatra kolem světa 2 a za-
bývá se i výrobou matrací 
do extrémních podmínek, 
prováděl testy ve dvou 
speciálních centrech, která 
jsou zaměřená na spánko-
vou medicínu – jedno je ve 
Švýcarsku a druhé funguje 
v Krkonoších.

Vyvinuté unikátní výrobky 
optimalizují rozložení tlaku 

na zatěžovaná místa a tím nebrání cirkulaci krve 
v tkáních. Navíc speciální podložka má optimální 
stavbu konstrukce a rozložení se stovkami indivi-
duálních senzorů, které měří tlak na matraci. Sa-
mozřejmostí je to, že matrace má antidekubitní 
vlastnosti - tzn., že brání vzniku proleženin (de-
kubitů).

„Standardně nespolupracujeme s konkrétní společ-
ností. Dodáváme zboží do velkoobchodů. Toto byla 
výjimečná akce s výjimečnou firmou, kterou Clemen-
tas ve svém oboru je,“ uvedla Dagmar Pěničková 
manažerka ze společnosti Hilding Anders, která 
ročně vyrobí a prodá stovky tisíc matrací. 

Světový výrobce jen pro nás vyvinul
speciální matrace

Clementas Mlékovice, s.r.o.
Mlékovice 66, 281 44 Toušice (okres Kolín)

M: +420 778 413 980
andrea.faltysova@clementas.cz

 

Clementas Kolín, z.ú.
Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín

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

 

Clementas Janovice, s.r.o.
Rozvojová zóna 504, 

340 21 Janovice nad Úhlavou 
M: +420 775 858 008

lukas.bardon@clementas.cz
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