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OČKO ESETU 
PŘEDVÁNOČNÍ VYDÁNÍ OČKA 

ÚVODNÍK 

ONDRA FEDOR 

Vážení a milí přátelé, jsem rád, 
že Vás opět mohu přivítat na 
stránkách našeho Očka ESETu. 
Uteklo to jako nic a za chvíli jsou 
tu zase Vánoce. Na tyto svátky se 
vždy velmi těším, protože je 
mám velmi rád. Letos to ale 
budou jiné Vánoce, než které 
jsme doposud znali. Koronavirus 
se šíří dál, nastal opět nouzový 
stav, uvidíme, na jak dlouho. Já 
osobně bych raději chodil do 
práce, než dělal z domova. Je to 
znát, ale chybí kontakt s lidmi 
z práce. Vždy můžeme někomu 
zavolat a popovídat si s ním, ale 
není to ono. Doufám, že Vás 
potěší i přečtení tohoto čísla. 
Začíná vystrkovat rohy zima, a to 
velmi důkladně, proto si 
vezměte doma nějakou knihu, 
udělejte si něco dobrého a čtěte 
si. Já se na to chystám dlouho, 
vždy si to nechám až na konec 
roku, kdy je spousta volna. Tak 
se hezky opatrujte a doufejme, 
že příští rok 2021 bude o něco 
lepší než tento. 
Hezké čtení vám přeje  

              Ondřej Fedor 
 
 

 

 

Příběh ze života 

VZPOMÍNKA NA PEJSKA ELLIOTA 

 
 

Vážení čtenáři časopisu Očko ESETu, ráda bych Vám vyprávěla o mém psovi 

Elliotovi, který už bohužel není mezi námi, ale zažili jsme spolu krásné soutěžní 

chvíle na výstavách psů. Elliot byl Bernský salašnický pes – zjednodušeně řečeno 

velký tříbarevný medvěd       Minulý rok mi ale bohužel umřel v nedožitých 9 

letech, věnuju mu tedy zde v časopise tichou vzpomínku, jak jsme jezdívali spolu na 

psí soutěže a skoro pokaždé jsme vyhráli 1. místo nebo jsme se umístili na předních 

místech. 

 

 
  

         Co to vlastně výstava psů je a co obnáší? Je to kynologická akce, kde se 

setkávají majitelé čistokrevných psů, aby předvedli jejich psa před rozhodčími, od 

kterých získají odborný posudek o kvalitách jejich psa. Abyste to vy čtenáři 

pochopili, je to prostě taková psí soutěž krásy. Pro Vás může být návštěva výstavy 

zajímavá tím, že můžete na vlastní oči vidět a i pohladit velké množství psích 

plemen, pro pejsky to znamená, že se lépe socializují mezi sebou, potrénují 

poslušnost před rozhodčími a v neposlední řadě je to místo, kde se setkávají lidé 

podobných zájmů. Našla jsem si na výstavách psů dobré přátele a s některými se 

setkávám dodnes, kdy už se výstav neúčastním. 
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          Pokud ale chcete se psem vyhrávat, vyžaduje to pečlivou přípravu. Psí geny 

ale neošálíte, tedy pes musí být sám o sobě exteriérově vydařený. Poté už záleží na 

dalších věcech: S Elliotem jsem od štěňátka chodila na psí cvičák, aby uměl základy 

poslušnosti, socializoval se mezi ostatními pejsky, uměl chodit a běhat na vodítku, 

zvládal přivolání atd. Další důležitou věcí je vykoupat psa před výstavou. Byly 

doby, kdy měl Elliot snad i víc šamponů než já       Samotné vykoupání a vyfénování 

psa před výstavou mi trvalo 4 až 5 hodin. Pak před vstupem do soutěžního kruhu 

pořádně načesat a výsledky vidíte na fotkách       

 

 Díky výstavám psů jsem projela kus střední Evropy. Jezdili jsme na výstavy 

nejen v České republice, ale i do Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a 

Maďarska. Absolvování výstav je i nezbytné proto, pokud chcete mít chovného psa, 

protože bez odpovídajícího hodnocení rozhodčího nemůže pes být připuštěn do 

chovu a mít potomky. Naučila jsem se nedělat si nic z toho, když Vám někdo 

úspěchy závidí a všude mezi ostatními pejskaři Vás pomlouvá. Však takoví lidé mají 

prázdný život. Také jsem si procvičovala jazyky (angličtina, němčina), když jsem si 

povídala na výstavách s pejskaři z Německa, Itálie, Švédska či Dánska.  

  

         Dnes už na výstavy psů jen vzpomínám, bylo to časově náročné, celý víkend 

jste na výstavišti a než dojedete např. na výstavu do Bratislavy, musíte už vyrazit 

autem v časných ranních hodinách. Ale ten pocit vítězství a mého odhodlání vyhrát 

mi už nikdo nevezme. 

 

Daniela Teplá, specialista CDZ ESET 

 RECEPTY    

Vánoční pomazánka od Dany Kaplanové 

 

Vánoční vaječná pomazánka od Dany Kaplanové dodá každému energii a příprava je 

velmi jednoduchá. Vaječná chuť pomazánky Vám zpestří každou chvíli a navodí sváteční 

atmosféru. 

 

 
 

Ingredience: 2x vejce na tvrdo 

 

                     1x malý bílý jogurt 

 

                     3x polévková lžíce pomazánkového másla 

 

Vejce na tvrdo nakrájíme, aby se nám pomazánka lépe rozmíchala a pak všechny tyto 

ingredience smícháme dohromady vidličkou ve větší misce. Na veku či jakékoliv pečivo 

dle libosti pomazánku namažeme. 
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Umělecké okénko 
 

BÁSNĚ OD NIKOL 

 

Zima 
 
Cupy, dupy, cupy, dupy, 
zima stojí u chalupy. 
Vezmeme si rukavice 
sáně, boby a čepice, 
vyběhneme rychle ven, 
na sněhu se zahřejeme. 
 
Zima 
 
Kreslím si, jak padá sníh 
na pole a na cesty. 
Sněhuláka kreslím též 
bez kabátu bez vesty. 
 
Sněhové vločky 
 
Bílé vločky bílé nebe, 
sotva spadnou, již nás zebe. 
Vločky, vločky, ach to láká, 
postavit z vás sněhuláka! 
Vločky, vločky, jak jste hbité, 
škoda, že se rozpouštíte. 
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RECENZE DVD – BEZVA FILM Řidič slečny 

Daisy 

Milí filmoví nadšenci, dnes vám představím film, který dozajisté potěší každého. Jedná se o oscarový film: Řidič slečny 
Daisy. Film byl nominován v 5 kategoriích na Oscara, nakonec získal Oscary 4, a to dokonce v jiných kategoriích. Je to 
nostalgicky laděný příběh o přátelství a životě. Ocitáme se v padesátých letech v USA, v rodině jedné bohaté, ale 
tvrdohlavé židovky. Je už v pokročilém věku, ale stále si myslí, že dokáže jezdit autem. Po nehodě, která se ji vzápětí 
stane, její syn rozhodne, že najde pro ni řidiče. Sympatický Afroameričan to s ní ze začátku nemá lehké, ale nakonec si 
padnou do noty. V rodině je ještě jedna Afroameričanka, která se s tímto řidičem také dá do řeči.  
       Léta plynou a jednoho dne afroamerická služka zemře. Vše zůstane tedy na panu řidiči, musí se naučit vařit. 
Později po několika letech zůstane dům prázdný, syn ho prodá a matku umístí do domova důchodců. Velmi dojímavé 
je závěrečné setkání Daisy s řidičem, to se opravdu povedlo. Film je příjemný, hlavní herci fungují mezi sebou na 
jedničku. Velmi se mi líbila i hudba Hanse Zimmera (Piráti z Karibiku, Batman). Film doporučuji celé rodině, hodnotím 
vysoko 85%. Tak hezký podívání přeje Ondra Fedor. 
 
 

 
  (Staženo:  https://www.kfilmu.net/film/ridic-slecny-daisy/) 

 

 

 

 

PŘIDEJTE SE K NÁM...  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Každá fajn věc, dobrý počin, má své logo, OČKO ESETU, zatím ne. Pojďte jej navrhnout a vybrat s námi. 
 

Máte nápady, návrhy, co by jste v OČKU ESETU uvítali?  
 

Píšete, tvoříte, malujete, vaříte, máte zajímavé informace? Nenechávejte si je pro sebe. NAPIŠTE NÁM!   
  

 OČKO ESETU je naše společné dílo. My napíšeme, doplníme, co vy navrhnete, zhodnotíte a poptáte.    
 

A kdo za OČKEM ESETU stojí?  
 

Ondřej Fedor, Nikol Koksteinová, David Košťálek a Libor Hejl  
 

Kam můžete zasílat své podněty: kontaktní email: ocko.esetu@seznam.cz  
Časopis v online podobě na: https://www.cdzeset.cz/#casopis 
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