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Janovice na Úhlavou – Tenhle příběh, 
který patří k nejdůležitějším v rodinné 
kronice firmy Clementas, se začal psát 
v roce 2005. Tehdy do oddělení ARO Kla-
tovské nemocnice nastoupila po škole 
devatenáctiletá Petra a první úkoly jí zde 
dávala profesně zkušenější staniční Mar-
tina. Následně na oddělení přibyla Lucka, 
také ona v oboru začínala.  Lucka odešla 
po asi dvou letech, aby se věnovala obo-
ru domácí péče a Martina s Petrou tu byly 
spolu až do roku 2012, kdy Petra odešla na 
mateřskou.

Po více než 10 letech se dvě z nich sešly 
v janovickém Clementas. Martina Kolářová 
je vrchní sestra, Lucka Tomanová staniční, 
tutéž funkci tu má Petra Materna.
„Lucka odešla do domácí péče, kde půso-

bila jako vrchní sestra. Když se mi před ote-
vřením domova Clementas ozvala, že by se 
mnou chtěla pracovat a jestli sháním sestřič-
ky, okamžitě jsem jí nabídla pozici staniční 
sestry,“ vzpomíná Martina Kolářová s tím, 
že Lucka měla zkušenosti právě z domácí 
péče, což je jakýsi předstupeň pobytové 
služby, kterou nabízí domov pro seniory.

Asi rok a čtvrt to „táhly“ s Luckou ve dvou, 
když s narůstajícím počtem klientů vyvsta-
la potřeba další staniční sestřičky, napadlo 
Lucku oslovit Petru.
„Věděla jsem, že ji baví intenzivní péče 

baví. V té době už hledala práci na jednu 
směnu. Přestože jsem ji velmi dobře znala, 
vůbec jsem třeba netušila, že by ji bavila 
práce se seniory,“ doplňuje Martina.

Od dubna loňského roku tak jsou Marti-
na, Lucka a Petra zase spolu a doufejme, že 
tomu tak bude ještě hodně dlouho!

Důležitá je také možnost rozloučení

Dream team: dohromady je znovu svedl Clementas

Vyměnila intenzivní péči za práci v domově pro se-
niory. Vrchní sestra janovického Clementas Mar-
tina Kolářová dostala příležitost tvořit svůj tým 
a to se jí skvěle daří, oceňuje, že má také větší 
zodpovědnost a pravomoce. „Obecně si myslím, 
že s prací sestry v domově pro seniory je spojené 
určité stigma, že sestra profesně ,,zakrní“. Z vlastní 
zkušenosti musím říct, že tomu tak rozhodně není.“
 

Většinu svého života jste pracovala v oblasti intenzivní péče. 
Proč jste rozhodla pro změnu?

Byla jsem oslovena ředitelem Domova, zda bych se nechtěla podílet 
na vedení týmu sester a pečovatelek v přímé péči v nově otevřeném 
zařízení.

Rozhodovala jste se pro tuto práci dlouho?

V první chvíli jsem tuto nabídku s velkou pokorou odmítla, neměla 
jsem žádnou zkušenost v oblasti sociálních služeb. Naštěstí se mé ces-
ty s panem ředitelem asi po třech měsících znovu zkřížily, domluvili 
jsme si osobní schůzku a tentokrát jsem nabídku přijala.

V čem vidíte hlavní přínos své aktuální pozice?

Dostala jsem jedinečnou příležitost podílet se na budování nově ote-
vřeného moderního domova pro seniory od samého začátku a záro-
veň si vytvářet úplně nový vlastní tým sestřiček a pečovatelek. Za vel-
ké štěstí považuji příchod svých dvou staničních sestřiček, se kterými 
jsme spolupracovala už v minulosti, na kvalitu ošetřovatelské péče 
máme stejný pohled.

Dříve jste zachraňovala životy, teď zvyšujete jeho kvalitu?

Rozdíl je to určitě velký. Snažíme se pomoci rodinám, které už nezvlá-
dají péči o své blízké a pečujeme o ně tak, aby jejich podzim života 
byl důstojný. Vzhledem k tomu, že naší cílovou skupinou jsou senioři, 
často se samozřejmě setkáváme i se smrtí. Až tady jsem si uvědomila, 
jak strašně moc je důležité, aby měli rodinní příslušníci možnost se se 
svým blízkým rozloučit. Snažíme se proto v tomto směru vždy maxi-
málně vyhovět a zajistit v  posledních chvílích především soukromí.



Stravovací komise? Klienti plánují co chtějí dobrého!
Mlékovice – Marii Štěrbové je 85 let, je na invalid-
ním vozíku. Bývalá krasobruslařka se bez cizí pomoci 
neobejde, v mlékovickém Clementas žije už tři roky. 
Právě teď si vesele povídá na své posteli s chlapíkem 
v bílé uniformě. Není to mlékovický lékař, ale zdejší 
šéfkuchař Pavel Štěpánek v lordonu, který si zapisuje 
její připomínky k jídelníčku.
„Za klienty na pokoj chodím pravidelně a oni to oceňují. 
Jsou rádi, že za nimi přijdu na návštěvu a popovídáme 
si nejen o jídle,“ uvádí Štěpánek, který šéfoval týmu 
kuchařů v pražském hotelu Jalta na Václavském ná-
městí, než musel kvůli covidu odejít.
V mlékovickém Domově chodí nejen za klienty na 
pokoj, ale také organizuje pravidelné stravovací ko-
mise, na kterých se schází vždy okolo pěti seniorů. 
Také s nimi diskutuje nad jídelníčkem. Za měsíc ab-
solvuje mnoho debat třeba i na chodbě při náhod-
ných setkáních. „Zaměřuji se z 90 procent na stravu, 
spokojenost, náměty. Ale samozřejmě se vždy dosta-
neme i na témata mimo stravu. Rádi si se mnou klienti 
povídají i o jejich zážitcích, politice, pocitech,“ uvádí 
Pavel Štěpánek.
Co se jídelníčku týká, vyžadují klienti téměř vý-
lučně českou kuchyni, která je jim nejbližší. 
Štěpánek, který se kdysi přímo specializo-
val na italskou gastronomii to od seniorů 
na začátku svého působení v Clementas 
schytal za jídla, na která oni nebyli zvyklí.
„Například za noky nebo italské těstoviny. 
Už se do takových experimentů nepouš-
tím,“ doplňuje šéfkuchař, který sestavuje 
jídelníčky pro všechny domovy Clemen-
tas a je rád za to, kam ho jeho nová práce 
posunula.
„Určitě jsem se velice zlepšil 
při přípravě různých diet 
a menu s vyváženou 
stravou,“ uzavírá.
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Mlékovice – Ředitelka Domova Clementas v Mlékovicích Andrea 
Faltysová si v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné 
Hoře převzala Řád Elišky Přemyslovny. Toto prestižní ocenění je 
určeno pouze pro ženy, jež mají významné zásluhy za charitativ-
ní, sociální, kulturní a společenské činnosti nebo hrdinské činy. 
„Jedná se o ocenění celého týmu, všech našich zaměstnanců. Jsem 
na naše pracovníky moc pyšná, jak dobrou práci dělají a moc ráda 
jim připomínám, jak je naše práce důležitá a potřebná nejenom pro 
naše klienty, ale taky pro nás všechny, pro celou společnost,“ uvedla 
Andrea Faltysová.

Jaké jsou Vaše pocity po zisku Řádu Elišky Přemyslovny?

Ještě pořád tomu nevěřím. Společně se mnou bylo oceněno 13 
úžasných žen – vědkyň, lékařek, profesorka, vysokoškolské pe-
dagožky, ale také Jitka Molavcová… Je to velká pocta stát vedle 
těchto úžasných žen. Chci poděkovat za to, že lásku, které se mi 
dostává, mohu předávat dál. Nominace na převzetí Řádu je tako-
vé potvrzení toho, že to co dělám má smysl, a že jdu správným 
směrem.

Jaké jsou vaše koníčky?

Miluji zvířata a přírodu, takže mám doma dva psy z útulku a jednu 
šlechtěnou fenku bernského salašnického psa, dvě kočky z útul-
ku a rybičky a šneky. Moc ráda čtu, toulám se přírodou a mám 
ráda hudbu… Dvacet pět let jsem se věnovala služební kynologii 
a dvacet let jsem zpívala ve sboru.

Ředitelkou Clementas jste tři roky. V čem vidíte přínos vaší 
činnosti?

Mám pocit, že jsme v Mlékovicích odvedli kus dobré práce. Mezi 
lidmi se o nás hovoří velmi hezky. Moc mě těší, když k nám přijíždí 
rodiny a říkají, že nás doporučila jejich kolegyně, sousedé a další, 
protože u nás měli nebo mají svého blízkého a jsou s péčí o něj 
moc spokojení. To pak víte, že svoji práci děláte dobře a je to ta 
nejlepší pochvala. Ale i v odborné veřejnosti se o nás hovoří jako 
o etablovaném poskytovateli sociálních služeb a Clementas je 
spojován s důstojnou a kvalitní péčí. A to je prostě skvělé! Ale není 
to samozřejmě jen moje práce, je to ocenění celého týmu a ne-
myslím jen vedení, ale každého jednotlivého pracovníka. Je jedno, 
jestli pečuje o klienty nebo jim vaří, pere, uklízí… . A to si myslím, 
že je můj největší přínos. Podařilo se pracovníky spojit do týmu, 
každý jeden si v tom týmu  uvědomuje, jak je jeho práce důležitá 
a bez kolegů jiných profesí by se nám práce nedařila. Víme, jak se 
vzájemně potřebujeme, aby se našim klientům u nás dobře žilo... 
Naše práce je náročná, ale taky krásná a záslužná. Pečujeme o naše 

matky a otce, o lidi, kteří se vlivem 
stáří a nemoci o sebe už nemohou 
postarat sami. Jsem na naše pracov-
níky doslova pyšná, jak dobrou práci 
dělají a jak je u nás klientům dobře.

Dlouho jste pracovala ve státní 
správě. Můžete srovnávat. Jaká je 
výhoda práce pro soukromý domov 

pro seniory?

Nemůžu porovnávat jiné soukromé 
poskytovatele, ale v Clementas je to 
tak, že na prvním místě je vždy kvalita 
života našeho klienta. Veškeré zámě-

ry, investice a změny jsou analyzovány a projektovány primárně 
s ohledem na klienta - jak se jejich zavedením změní život našeho 
klienta? Co mu to přinese? A toho si vážím nejvíc! Významný rozdíl 
je ale i v pružnosti a flexibilitě. Rozhodnutí jsou daleko flexibilnější 
a pružnější, a to zejména proto, že nepodléhají schvalování několi-
ka řídících stupňů a v popředí je efektivita a kvalita procesů, nikoli 
osobní pocity či zájmy jednotlivců či skupin.

Neprožíváme jednoduché roky, dvě léta pandemie vystřídala 
válka na Ukrajině. Jak tato doba změnila vaši práci?

Říkám, že kdo z ředitelů v sociálních službách nezažil covid, neví 
nic o krizovém řízení. Museli jsme velmi pružně reagovat na každo-
denní změny a okolnosti, museli jsme se vypořádat se situací, kte-
rá u nás do té doby nikdy nebyla. Poskytovatelé sociálních služeb 
museli v mnoha okolnostech improvizovat. Na dobu obav z nemo-
ci navázala válka. To jsou hlavně pro naše klienty těžké situace. Na 
chvíle strachu z nemoci, doby, kdy se nemohli volně stýkat se svými 
blízkými navázaly chvíle obavy o to, aby naši zemi nepostihl válečný 
konflikt. Někteří naši klienti si vybavují těžké chvíle druhé světové 
války a všichni si vybavují okupaci sovětských vojsk a pro některé 
to fakt bylo a je těžké.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

V Domově právě rekonstruujeme zahradu, která bude nabízet 
více míst k odpočinku, ale také k aktivitám a bude více interak-
tivní. Moc se na ni těším. Čeká mě takové ucelenější manažerské 
vzdělávání a pro pracovníky v péči chystáme vzdělávání v ba-
zální stimulaci, protože učit se musíme stále. Už dnes připravu-
jeme zahradní slavnost pro klienty a jejich rodiny, ale také pro 
zaměstnance.

Oceněná ředitelka: V Clementas je kvalita života 
klienta na prvním místě
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Bc. Helena Bílková
Pracuje jako ergoterapeutka. Jejím posláním v Domově je sna-
ha o terapie vedoucí k maximální možné soběstačnosti. S klien-
ty trénuje kognitivní funkce (tj. paměť, koncentraci, pozornost, 
řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informa-
cí a další), jemnou i hrubou motoriku rukou, snaží se jim pomoci 
s problémy se samostatným vykonáváním všedních denních 
činností jako je např. jídlo, oblékání, hygiena. Zkrátka se zamě-
řuje na vše, co klientům brání v samostatném vykonávání všed-
ních denních aktivit. Ráda se klientům věnuje jak individuálně, 
tak pomocí skupinových terapií, které jsou vždy pro klienty pří-
jemným zpestřením a vždy se na ně velmi těší. 

CV
Vystudovaná bakalářka ergoterapie, která nyní pokračuje v ma-
gisterském oboru se specializačním vzděláním. Ráda se také do-
vzdělává pomocí odborných kurzů a workshopů. Práce ergotera-
peuta se jí velmi líbí a naplňuje ji svou rozmanitostí. Vždy ji velmi 
těší, když jsou klienti po terapiích spokojení a je vidět posun. Ko-
níčky: práce na zahrádce, cestování, hudba a posezení s přáteli.

odborná
péče

Pavla Dobrocká
Jejím úkolem je aktivně vyplnit volný čas janovických klien-
tů. Věnuje se především výtvarné činnosti, ale také zpěvu 
a práci na zahradě. Zahrádkaření má stejně jako zdejší klienti 
velmi ráda. Jakmile je hezké počasí, věnují se společně zvele-
bování zahrady, sázení květin nebo bylinek. Také se podílí na 
organizaci různých kulturních akcí.  

CV
Vystudovala lidovou konzervatoř v OSTRAVĚ, dramatický obor. 
Dálkově studovala Střední pedagogickou škole v Boskovicích.  
Pracovala jako pečovatelka v domově se zvláštním režimem 
a před tím 10 let jako zdravotní klaun. Absolvovala mezinárodní 
a improvizační workshopy v rámci organizace  Zdravotní klaun 
a v ISH (Internationale Schule für Humor) ve Vídni. Z této práce 
nyní hodně čerpá, protože hlavním krédem bylo „, léčba a terapie 
humorem“. Právě humor je důležitý v každém období lidského 
života. Absolvovala kurz Základní výchovná nepedagogická čin-
nost pro práci v sociálních službách. Mezi její koníčky patří za-
hradničení, hudba, zpěv, tanec a veškerá výtvarná činnost.   

Bohatá nabídka terapií zpříjemní
Představujeme Vám 
náš janovický tým:



Bc. Veronika Čapková
Pracuje jako aktivizační pracovnice, to znamená, že se stará 
o to, aby měli klienti v Domově kvalitní program – zábavu, ale 
i smysluplnou činnost. Snaží se nabídnout velkou škálu akti-
vit. Obecně je velmi oblíbená hudba, Verča hraje na ukulele 
a s klienty často zpívá. Ráda s nimi též něco tvoří nebo peče, 
společně se starají o zahrádku. Zařazuje i terapie se zvířaty, 
různá povídání a občas pořádá s kolegyněmi kulturní akce 
– koncerty, přednášky atd. nebo třeba organizačně zajišťuje 
mše. Kromě zábavy se ale snaží i rozvíjet a udržovat stav klien-
tů například v oblasti paměti nebo sebeobsluhy.    

CV
Vystudovala Zoorehabilitaci a asistenční aktivity se zvířaty, stu-
duje ergoterapii. Líbí se jí spojení práce se zvířaty a s lidmi, což 
může uplatnit i zde v Clementas.  Jednou by ráda provozovala 
canisterapii, pro terapie nyní alespoň využívá svá morčátka. 
Dříve pracovala jako veterinární sestra a už několik let pomáhá 
s organizací letních táborů pro děti. Ve volném čase ráda něco 
tvoří, maluje, čte, hraje na různé hudební nástroje, zpívá a věnuje 
se svým zvířátkům. 

život seniorů po celý den

Mgr. Petra Říhová
Zaměřuje se především na rehabilitaci klientů, která se vždy od-
víjí od jejich aktuálního zdravotního stavu a omezení. Snaží se 
vést klienty k pohybové aktivitě, proto volí buď cvičení skupi-
nová nebo individuální u lůžka. Při cvičení s klienty upoutanými 
na lůžku se převážně zaměřuje na dechová cvičení, aktivní cvi-
čení s pomůckami nebo naopak cvičení pasivní. Důležitou sou-
částí je také nácvik chůze s kompenzačními pomůckami apod.
Na zdravotní skupinová cvičení, která slouží zejména ke zlepše-
ní nebo udržení stávající fyzické zdatnosti, docházejí klienti dle 
libosti. Využívá mnoho pomůcek - posilovací gumy, malé míčky, 
overbally, flexi-bary nebo velké míče - gymbally.     

CV
Zajímá se o funkčnost pohybového systému lidského těla. Při 
studiu na vysoké škole se zaměřila na diagnostiku pohybového 
aparátu a výživové poradenství. Zajímá se o zdravý životní styl, 
vystudovala magisterský obor Wellness specialista. Od roku 2019 
má své masážní studio. Dříve pracovala na rehabilitačním odděle-
ní Klatovské nemocnice.. Má ráda zvířata a mezi její koníčky patří 
mnoho druhů sportů- jezdectví, gymnastika, fitness, běh atd.  

Mgr. Lenka Kindelmannová
Zaměřuje se především na aktivizace prostřednictvím výtvar-
né tvorby. Využívá např. metody artefiletiky, u které je tvor-
ba zaměřena na prožitek. Témata vybírá a sestavuje tak, aby 
byla pro seniory zvládnutelná a měli možnost si vyzkoušet co 
nejvíce výtvarných technik. Tvorba má kladné působení nejen 
v oblasti fyzické, kdy se procvičuje jemná motorika, ale také 
v oblasti psychické, kdy umožňuje ventilovat pocity, přání 
a zprostředkovat zážitek úspěchu. Všechna výtvarná díla kli-
entů schovává a v červnu 2022 se v Janovickém domově bude 
konat vernisáž „Barevný otisk v nás“, kde budou díla klientů 
vystavena. 

CV
Vystudovala SŠ i VŠ v oboru sociální práce. Má několikaleté vzdě-
lání v oblasti arteterapie a artefiletiky, které si dále rozšiřuje. Volný 
čas tráví s rodinou, ráda sportuje, miluje pobyt na své chatě. Dále 
se věnuje vlastní výtvarné tvorbě, psaní básní, prohlubování zna-
lostí v oboru arteterapie a příležitostně vede zážitkovou tvorbu 
s dětmi. 



Kolín – Adéla Hudcovová ze Zruče nad Sázavou, student-
ka 2. ročníku Dvouleté katolické střední školy si v kolín-
ském Domově Clementas plní svůj profesní sen. Chce se 
stát pečovatelkou a starat se o seniory. Teď je v Domově, 
který poskytuje seniorům a jejich rodinám odlehčovací 
službu a denní stacionář, na povinné praxi.
„Baví mě to, chtěla bych to dělat. Pomáháme tu klientům 

s tím, co sami nezvládají, například s hygienou, oblékáním 
a máme prostor i pro aktivizaci klientů a výplň jejich volné-
ho času, kdy si s nimi hrajeme pexeso, karty, čteme si s nimi 
nebo jdeme na procházku,“ jmenuje studentka, kterou 
v červnu čekají závěrečné zkoušky, u kterých ji bude hod-
notit sociální pracovnice kolínského domova pro seniory 
Lucie Brožková. „Klienti se na studenty moc těší, protože to 
jsou pro ně nové, mladé tváře. Zájem studentů vítají a rádi 
jim sdělují své zážitky, za dobu uplynulou od posledního se-
tkání,“ doplnila s tím, že studenti jsou mj. svými pedagogy 
vedeni, aby seniorům pečlivě a trpělivě naslouchali. Tím 
trénují jejich komunikaci a paměť.
Podle Aleny Pavlové, učitelky odborné praxe Dvouleté 

katolické střední školy, studuje obor pečovatelství 15 stu-
dentů. Všichni se po menších skupinách střídají v Cle-
mentas.
„Studium je zaměřené především na praktické činnosti, ne-

jen při obslužné péči, ale také například při přípravě pokrmů. 
Praxi studenti plní po celé dva rok opravdu v terénu. V Cle-
mentas získají zkušenosti a dovednosti, pochopí podstatu 
oboru.“
Také zkoumají svoji motivaci k povolání pečovatele. 

Velkou roli podle Pavlové hrají zaměstnanci Clementas, 
profesionálové, se kterými se při praxi setkávají. „S nimi 
se mohou studenti identifikovat, mohou je k profesi výrazně 
motivovat. Každá zkušenost se u pracovního pohovoru cení 
a dost často studenti odchází do zařízení, ve kterém se jim 
při praxi líbilo,“ doplňuje.
Sama také vnímá, že zde dochází k opačnému efektu, kdy 

senioři mají terapeutický účinek na studenty a ti odchází 
dojatí láskou a pozorností, kterou umí klienti projevit.
To potvrzuje i jeden z klientů zdejší odlehčovací služby 

pan Václav Hulík, jehož rod je v Kolíně známý svým pro-
pojením s rybářstvím a jeho otec pracoval po znárodnění 
své firmy jako přívozník z Komochova ostrova na Zálabí. 
„Jsem zde moc spokojený. Kvůli některým nemocem a nedu-
hům se o sebe nemohu starat sám. Tady mi pomáhají zdejší 
milí zaměstnanci a dnes i studenti,“ uzavřel Václav Hulík.

Studenti pomáhají seniorům 
v kolínském Domově Clementas



Janovice nad Úhlavou – Josef Hříšný strávil v janovickém domově pro seniory Clementas rok a půl. 
Osmasedmdesátiletého vystudovaného technika a milovníka hudby z Horažďovic sem dovezla sanitka ve 
velmi vážném stavu. Po mozkové mrtvici nemohl chodit a pohybovat levou polovinou těla. Po inten-
zivní rehabilitační péči opustil domov po svých a doufá, že si ještě zahraje na svou milovanou violu 
a těší se, jak si srovná svou obrovskou knihovnu. „Člověk musí mít vizi, musí vědět co chce a proč to 
chce, pak je všechno možné,“ myslí  si dnes již bývalý klient Clementas.

Pane Hříšný, jak jste se do Clementas dostal?

Byl jsem v Clementas 1,5 roku a chválím především zdejší všeobecnou péči. Byl jsem na tom 
velice špatně, o hodně hůř než nyní. Sám jsem si ani nesedl, udělal jsem si takové držadlo na 
šnůře a s jeho pomocí jsem se zvedal, s vypětím všech sil jsem se postavil, chodit jsem nemohl. 
Člověk ale musí mít vizi a musí vědět co chce a proč to chce. Když jsem se naučil sedět, tak jsem 
se učil stoupnout.  Musí se to dělat hlavou. Kdo ale s hlavou drobet nekamarádí, tak to nemůže 
zvládnout. Postupně jsem začal chodit s chodítkem, kousek po kousku. Teď chodím většinou s holí, 
ale zvládnu i bez hole.

Co Vás do Clementas přivedlo?

Měl jsem mozkovou mrtvici a ochrnul jsem na levou půlku těla. Pořád to není ono a nevím, jestli budu úplně 
jako dříve. Jsem muzikant, hraju na baskytaru a violu, tedy vlastně teď nehraju. Nehraju, ale třeba budu. Potře-
boval bych se na to zeptat Honzy Nedvěda, který měl také mrtvici, ale za dva roky hrál znovu na kytaru. 

Kdo Vám tu nejvíce pomohl? 

Hodně se mi věnovala Petra, zdejší rehabilitační. Trénovala se mnou chůzi. Já mám ještě vertigo (závratě, pozn.
aut.), takže jsme spolu chodili a mně pomáhalo, že mě třeba držela za triko, protože mi tím dávala jistotu. Šli 
jsme okolo schodů a já povídám, že jdeme na schody.  A ona: „Pane Hříšný, ještě ne…“ Věděl jsem ale, že mu-
sím. Vyšel jsem čtyři schody, příště zase o něco víc, nakonec celé patro. Petra zavolala ošetřovatele – Honzíka 
a Lukáše a oni šli se mnou, jeden vepředu a druhý vzadu. Když jsem vyšel celé patro, tak jsem věděl, že už můžu 
domů. Přiznám se, že jsem to obrečel. My máme v Horažďovicích patrový domek, nahoře je ložnice a koupelna, 
kde mám i svůj kutloch. Takže už vím, že tam teď dojdu sám, postarám se o sebe  a nebudu na obtíž. 

Co ostatní děvčata v Clementas? 

Byly tu perfektní holky, které se o nás staraly. Měli jsme pestrý program. Zazpívali jsme si, kreslili jsme, dokonce 
jsem začal i sám malovat. Měl jsem tu potom i svoje akryly, svoje štětce a několik mých obrázků tu po domově 
visí. Já jsem tu začal malovat písničky. Například o patro níže je Klobouk ve křoví, někde visí Pramínek vlasů. 
Doma jsem na to malování neměl odvahu, tu jsem našel až tady.

Jaké máte plány? 

Já toho mám v plánu hrozně moc. Ale jako první musím udělat pořádek v knihovně. Jsem bývalý strojař, 
takže musím mít všechno v pořádku. Vše musím katalogizovat. Mám inventární seznam všech svých knížek, 
kde mám napsáno, kde která kniha je. Mám velice rozsáhlou knihovnu. Vedle knihovny mám teď  obrovský 
štos knih, které nemám zařazené. Já si dávám do každé knihy Ex libris (knižní značka, pozn. autora). Ty si sám 
vyrábím a vkládám, mám v každé knize napsáno, kde je v knihovně uložená a zařadím ji vždy  na své místo. 
Protože fotím, tak si Ex libris vyrábím z vlastních fotek. 

Do Clementas ho po mrtvici odvezla sanitka, 
po roce a půl odchází po svých



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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