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JARNÍ VYDÁNÍ OČKA ESETU

Úvodník
Ondry Fedora
Zdravím Vás milí čtenáři na stránkách
dalšího Očka ESETu – tentokráte jarního
čísla.
Koronavir stále řádí u nás nejvíce, už je to
rok, co tato krize nastala. Že by se situace
nějak zlepšila, o tom se nedá mluvit. Od
23.2.2021 musíme nosit respirátor všude
tam, kde je hodně lidí. Snad to pomůže, ale
stále je dost lidí, kteří to nedodržují, proto
vláda přikročila k tomuto kroku.
Každopádně máme jaro, už nebude snad
taková zima, uvidíme dál.
Také se do kolektivu Kliniky ESET vrací
terénní psychiatrická sestra – Kateřina
Neubauerová. To jsme velmi rádi, protože
nám hodně v začátcích vydávání Očka
ESETu velmi pomohla.
Přeji Vám hezké čtení a ať na sebe dáváte
pozor a jste zdraví.

Novinky v ESETu
Komunitní terénní tým Uhříněves

Za redakci Ondra Fedor Kde vás najdeme?
Služba se nachází na adrese náměstí Smiřických 42/12 na Praze 22 – Uhříněves.
Nalézt nás lze velice jednoduše, sídlíme totiž nedaleko kostela Všech svatých u
autobusové zastávky Uhříněves (viz prst na mapě). Gurmány možná potěší, že
naproti je také Pivovarská restaurace Uhříněves.

Máte zájem o nové klienty? Máte plné kapacity?
Ano, stále máme volnou kapacitu.

Je to součást CDZ?
Není, jedná se o komunitní terénní tým, personálně nenaplňujeme standardy
CDZ. Do budoucna o této možnosti ale uvažujeme.

Jaký je váš tým?
Náš tým se zatím skládá ze tří sociálních pracovníků (respektive dvou sociálních
pracovníků a jedné pracovnice) a spolupracující psychiatričky.

Jak si udržujete přehled o klientech?
Záznamy ze schůzek s klienty píšeme do databáze Highlander, která tak slouží i
jako pomůcka při zpracování statistických údajů o službě. Přehled nám pomáhá
držet týmová tabule a mapa se špendlíky ukazujícími rozmístění našich klientů.
Každý z pracovníků má svoji barvu špendlíků, což nám pomáhá držet přehled,
protože region, kde působíme, je na první pohled docela velký.
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Kde vlastně tedy všude působíte?
Zjednodušeně na Praze 21 a 22. Podrobněji to zahrnuje
Uhříněves, Kolovraty, Petrovice, Horní a Dolní Měcholupy,
Pitkovice, Hájek u Uhříněvsi, Benice, Dubeč, Dubeček,
Běchovice, Koloděje, Klánovice, Štěrboholy, Nedvězí u Říčan a
Újezd nad Lesy. Podrobný výpis ulic lze nalézt na
webu www.cdzeset.cz v sekci „Působnost KTT“. Když se
podíváte na mapu, tak je to docela velký region, žije v něm cca
67 000 stálých obyvatel (a je tu oprávněný předpoklad, že toto
číslo bude do budoucna jen narůstat).

Proč vlastně právě Uhříněves?
Výše vyjmenovaná oblast navazuje na území, kde ESET působí
v terénní podobě už delší dobu. Zároveň se v případě
Uhříněvsi a okolí jedná o region, kde dosud žádná služba
poskytující terénním způsobem péči o duševní zdraví nebyla.
Bereme to jako zajímavou výzvu do naší další práce.
Libor Hejl, vedoucí sociální pracovník KTT Uhříněves

Nové kolegyně
Nová kolegyně na chráněném bydlení v ESET-HELP
1. Co Vás zaujalo na této pracovní pozici?
Hledala jsem práci s duševně nemocnými lidmi, též problematika bezdomovectví mi není lhostejná. Po pracovních pohovorech
mi došlo, že by to mohla být dost zajímavá práce a ona opravdu je.
2. Kde poprvé jste slyšela o chráněném bydlení ESETu?
Už ani nevím. Viděla jsem nějaká video na youtube ohledně chráněného bydlení lidí s duševním onemocněním.
3. Jaké máte hobby?
Moje největší hobby je příroda a procházky. Ráda bych se věnovala i nějakému sportu, ale na to bohužel nemám čas. Taky
ráda obnovuji byt po prarodičích.
4. Jak se těšíte na nové klienty?
Nové klienty už znám a mám je moc ráda. Jsou prostě skvělí a originální.
Bc. Šárka Ježková

Nová psychiatrická sestřička v CDZ ESET
1. Co Vás zaujalo na této pracovní pozici?
Zaujala mě práce s klienty v jejich přirozeném prostředí a podpora
klientů na základě vzájemné dohody.
2. Kde poprvé jste slyšela o CDZ ESET?
O CDZ ESET vím z předchozího zaměstnání v PN Bohnice, kde jsem se
setkala se zaměstnanci CDZ ESET při
návštěvách našich pacientů.
3. Jaké máte hobby?
Ráda trávím čas se svou dcerou. Snažíme se tak nějak
sportovat a cestovat.
Čtu a chodím do divadla - nejradši mám severské autory.
4. Jak se těšíte na nové klienty?
Na nové klienty se samozřejmě těším moc a jsem zvědavá.
Tereza Krausová, DiS.

STRÁNKA 2

DATUM / / 15. BŘEZEN2021 / / ČÍSLO VYDÁNÍ 1

OČKO ESETU

Můj králíček mazlíček
Dostala jsem k Vánocím černobílého králíka je to chovný, šlechtěný sameček,
přezdívkou Lvíček. Začátky byly těžké, pouštěla jsem jej po obýváku, netušíc jak miluje
kabely a ne ledajaké - od internetu a počítače. Když přestal jít internet v celé
domácnosti 1+1, bylo zle. Ale Mariám (jeho jméno) nevině bručel a přežvykoval, jak
když se nic neděje. Bylo to ponaučení, že může být pouze v předsíni a tam se
producírovat jen v kleci. Dávám mu vodu, seno, zrní a směs nakrájené čerstvé
kořenové zeleniny. Vydržím se často na něj dívat, jak chroustá, je s ním zábava. Pozor!
Až na ty kabely.
Přeji Vám hezký den a pěkné zážitky s králíčkem!
Eva Čížková

V lese

http://www.praha-priroda.cz/lesy/

„Mámo usmaž koblížky!“. „Až mi dojdeš na
šišky. Nemám už čím topit synku, dělej
něco pro maminku.“ V lese bum, bum,
bum, šiška jako dům, za ni druhá, potom
třetí z vysokého stromu letí.
Paleček je dávno v lese, ale šišku neunese.
Jde okolo školáček jménem Ukazováček,
okoukne ji, pak se sehne, ale se šiškou ani
nehne. Zavoláme prostředníček.
Prostředníčku, co ty?
Eva Čížková

https://drabcatko.cz/prirodnimaterialy/

Babí Okoř
Slyšíte na dvoře bědování, toť našich slepiček žalování. Ztratil se kohoutek, kde je
ach kde? Pod ním jako by se propadla zem. Hledaly, běhaly, kde jsi, ach kde? Tu nad
nimi najednou kykyry-ký. „Tady jsem slepičky, kykyry-ký. Tady mě opět celého
máte, snad se pro žert nehněváte?“
Věru se slepičky nehněvaly, sladce se na kohoutka usmívaly.
Eva Čížková
https://chovatelka.cz/
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Peer okénko
Zažil jsem krizi, jménem to relaps.
Zjistil jsem, že duševní nemoc je nevyzpytatelná. Člověk
ve chvíli kdy věří, že je vše v pohodě, tak v tu chvíli
začnou ty největší problémy.“

Co se přesně stalo?
Na to vám hned odpovím. Hledal jsem útěchu v prášcích,
začal jsem mít oteklé nohy, obešel jsem internu, kde mi
přidaly 2 prášky navíc. Poté jsem obešel psychiatričku,
se kterou sem se domluvil, že mi dá jeden prášek do
depotní injekce. Mělo to jen jednu vadu a to, že prášek,
co jsem dosavadně bral, způsobuje obezitu a tím že
s obezitou válčím, tak jsem souhlasil, že zkusíme jinou
značku. A to byl kámen úrazu. Naskákaly mi hlasy permanentní kritika sousedů, která nepřestávala ve dne
v noci. Po několika dnech v neschopnosti jsem zkusil
utéct před nimi do práce a ve chvíli, kdy jsem ohlásil
příchod, tak jsem se zároveň dostal do karantény. Poté
se hlasy sousedů změnily v likvidační (Chtěli mě
zlikvidovat, hned jak opustím karanténu). Ke konci
karantény, kdy jsem neviděl ani živáčka a všechno řešil
po telefonu, najednou jsem si nebyl jistý, jestli hlasy
v telefonu nejsou jen další sousedi. Nikam nebylo úniku.
Tak jsem se rozhodl to skoncovat sám. Zkusil jsem
spáchat sebevraždu. Jako by to byl sen, zdálo se tělo
nabyté adrenalinem, dal jsem do sebe sloní dávku
nikotinu a párkrát jsem se pozvracel. Skončil jsem v
nemocnici, první noc na Bulovce byla zvláštní s pocitem,
že jsem to dokázal něco takového učinit a byl jsem stále
plný adrenalinu. Pak přišla první noc v Bohnicích
s divným pocitem, že jsem přežil a strašnou nechutí do
života, ale mně se tam podařilo dát tlustou čáru za tím,
co se dělo s kritizujícími sousedy. Prášek, který jsem bral
původně, mi dali do depoty a mně pomalu ale jistě míň
a míň sousedi kritizovali. Jak jsem předtím bojoval
s obezitou, tak teď mám dvě nutriční specialistky, které
mi do dneška pomáhají hubnout. Momentálně už měsíc
chodím do práce jsem ve stavu, kdy se snažím zotavovat,
vrátil jsem se do práce s chutí na sobě dál pracovat a
nevzdávat to. Jsem zpět! Plný energie!

Co v práci řešíte teď nově?
Spíš staronově jsem navázal na deskové hry, které
běžely každou středu. Deskové hry i nadále poběží
s malou změnou: Protáhl jsem je od 13. hodiny do 17.
hodiny.
Přidal jsem páteční sezení „Pojďme se zotavit“ od 15. do
16. hodiny.
A navázal jsem tam, kde jsem přestal v pondělních
sezeních.
David Košťálek
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Okénko poezie
Životní touha
Život je sen,
jedna velká záhada.
Kdo jsi,
ptám se já.
Zavři oči
a sni.
O tvém novém životě,
nových příhodách
a nových zvycích.
Nové zvyky,
nové sny.
Jaro letí jako
vítr v povodni.
Život je tvoje volba,
malá, velká touha.
S přáním hezkých dní
Lucie Frouzová

https://tom333.rajce.idnes.cz/lamy_bohnice_18/

Lama z Bohnic
V širokém úsměvu lamy,
když naše trable přežvýká,
jako stébla trávy,
v náhlém to výpadu kozlíka,
„co kypí sexuálním zdravím“.
V tibetském ráciu koní,
stojících v bahně v meditaci,
ve kviknutí morčat,
co vyléčí Ti pýchu,
když je hladíš v drátěné kleci.
Tam všude za hýkání osla,
který nemůže se dočkat pána,
za lesku srstí koček,
co mňoukají si tu svojí z rána,
ne, já nemohla Tě odtrhnouti,
od všech těch scenérií.
Od louží, z kterých ptáci pijí,
Od hnoje fráji kohouta,
Abych Tvojí duši vtáhla
do příbytku svého,
spolu s tělem,
které zahrnouti mohu něhou.
A také něco do žaludku,
panáka whisky a kaviáru hrudku.
Snad něco nám ten mejdan přetlo,
nejspíš to hektické a podzemní metro.
„Hergot,“ má maličkost větu praví,
jak pěstovati doma
Tvé duševní zdraví.
Katka Salmi
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Společenský kontakt jako podpora duševní pohody. Zachovejme si aspoň minimum
kontaktu, co se v covidové krizi zachovat dá.
Současná situace covidové krize je pro každého člověka náročná. Dává nám zažít, jak je důležitý společenský kontakt tváří v tvář,
který naplňuje náš pocit spokojenosti, podporuje motivaci a pocit sounáležitosti s ostatními, jež ústí v touhu a vůli investovat
energii v určitou činnost jako lidé, s nimiž se ztotožňujeme. V kontaktu s přáteli a blízkými můžeme vnímat vzájemná životní
povzbuzení, pohlazení jako je úsměv, přátelské popovídání, laskavé slovo, pocit porozumění a přijetí, ale i příjemné drobné zážitky
každodennosti, které činí život radostnější a lehčí.
V době, kdy jsme schovaní za rouškami, kdy si nemůžeme podat ruce, kdy se méně setkáváme s ostatními lidmi, je právě těchto
pohlazení poskrovnu, což vede k pocitům ztráty nálady, únavy, touhy cokoliv dělat a pocitům osamocení. A přitom pocit naplnění
ve vztazích není o četnosti, ale o hloubce a vzájemnosti. Takže nemusíme být lvy salónů, baviči a vůdce smečky obklopeni
hromadou lidí, abychom si byli jisti, že nás nepřepadnou pocity osamění. Stáčí pár přátel, známých, lidí, kteří Vám rozumí,
vyslechnou Vás, věnují Vám svůj čas a s nimi udržovat byť jen minimální kontakt, jež nám tato doba dovoluje.
Stažením se do domácího prostředí bez častějších kontaktů s ostatními lidmi, s rodinou, s přáteli ztrácí člověk důležité aspekty
sociálního kontaktu. Mimoslovní komunikace jako je výraz obličeje, postoj těla a gesta činí 80 % komunikace a o tu jsme právě v
covidové krizi a sociální izolaci ochuzeni, když se scházíme s lidmi pouze online, telefonicky anebo vůbec. Je to jako by nám život
naservíroval o třetinu menší porce jídla. Budeme mít hlad, pomalu si žaludek zvykne, ale tělu bude scházet potřebná tělesná síla.
Když ubývá sociální pohlazení, schází duševní síla.

A jak se pocitům osamění a zmaru z této doby nedat? Posilovat se!
1. Zachovejme si pravidelný každodenní rytmus rituálů, povinností mimo domov a doma i volného času, které dávají člověku
strukturu života. Motivují k aktivitě. Jejich zachování nám dává pocit spokojenosti sama se sebou.
2. Zaskočte do Dřevěnky, k lékaři…A neochuzujte se o mezilidský kontakt, ať už je jeho poslání jakékoliv.
3. Když se nemůžete setkávat v kavárně, dejte si schůzku s druhým člověkem na čerstvém vzduchu, venku, v parku, v lese.
Venku máme odstup, tam na nás covid nemůže. A navíc, v přírodě si více odpočineme než-li v ruchu velkoměsta. Čas v
přírodě plyne pomaleji, není atakována Vaše pozornost četností podnětů jako jsou reklamy, hluk a shon. Je tam klid,
pohoda, prostor.
4. Jsou tu telefony, internet, které nás dovedou přiblížit k přátelům. Pojďme se je naučit používat tak, jak Vám to vaše
možnosti a postoje k videohovorům a kameře dovolí. Tam si, alespoň na dálku, vidíme do očí, vnímáme úsměv, grimasy
obličeje, které dokáží povzbudit a doplnit slova konkrétnějším významem. V Dřevěnce vám s elektrotechnikou rádi
pomohou sociální pracovníci a sestřičky.
5. Padají na Vás stěny bytu, jste sami, čas je dlouhý a nevíte, co s ním? Neváhejte, zavolejte a zaskočte na slovíčko do
Dřevěnky. Zavolejte anebo nemusíte mít na srdci velká témata, prostě si popovídat třeba o počasí a ona se debata rozvine.
6. A určitě si přijďte do Dřevěnky se svým klíčovým pracovníkem povídat o svých obavách a starostech, případných nových
pocitech a obtížích v době covidu.
Kateřina Neubauerová

Sociální okénko a změny, které se udály
Sociální úřady, resp. ÚP a ČSSZ jsou již otevřené, čili mají klasickou otevírací
dobu.
Úřad práce: PO+ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00, ostatní dny na objednání. Objednat se lze on-line, anebo telefonicky. Potřebná telefonní čísla na konkrétní pracoviště naleznete na internetu. Pokud chcete na ÚP zažádat o nějakou sociální
dávku, podat žádost např. o příspěvek na péči, zažádat o kartu ZTP, lze tak
učinit v podatelně. Jednoduše přinesete vyplněný (nemusí být na 100 %) a
podepsaný formulář a necháte ho na podatelně. Pracovník ho od Vás
převezme a předá ho sociální pracovnici, která se vám pak ozve a případně
pomůže formulář dovyplnit. Otevírací doba podatelny je shodná s otevírací
dobou úřadu.
Pražská správa sociálního zabezpečení: PO+ST 8:00-17:00, ostatní dny na
objednání. Podatelna má otevírací dobu stejnou, ale žádost lze také vložit do
fyzické schránky určené pro příjem žádostí, která je umístěna venku vedle dveří
do úřadu. Na PSSZ se podávají např. žádosti o důchod.
Jana Staňková, sociální pracovnice CDZ ESET
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Mandala pro vybarvení

PÍŠETE, MALUJETE, FOTÍTE A NEBO UMÍTE
JINOU ZAJÍMAVOST?
Napište a moc rádi se s Vámi a s výsledky
Vašich dovedností seznámíme.
OČKO ESETU

Na cestě bludištěm tam a zpátky natrefíte
předměty.
První písmeno každého z předmětů
představuje písmeno slova, jež zajíček
napsal na vajíčka v košíčku.
Na vajíčkách v košíčku pak vznikne slovo a to
je tajenka o šesti písmenkách.

Jazykolam k hbité mluvě
Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
JEDNOU ČTĚTE NAHLAS
3X PŘEČTĚTE NAHLAS
ZOPAKUJTE ZPAMĚTI
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obrázek z: http://www.sikovny-cvrcek.cz/jazykolamy

Filmová recenze Ondry Fedora:
Tentokrát televizní seriál: Cirkus Humberto
- Napsáno jako vzpomínka na nedávno zesnulého režiséra Františka Filipa
(Chalupáři, F.L. Věk a další)
(ČR, Rakousko, 1988) - 12 dílů po 52minutách
Hudba: Karel svoboda
Režie: František Filip
Zdravím Vás milí čtenáři a fanoušci filmů a TV seriálů. Tentokrát bych rád vzpomenul
na můj oblíbený TV seriál: Cirkus Humberto. Jako každý seriál Františka Filipa, se dá na
něj dívat několikrát a vůbec Vás to nenudí. Seriál vyšel v půlce ledna tohoto roku na 3
DVD, je to remasterovaná verze. Seriál byl natočen podle slavného románu Eduarda
Basse. Zároveň je to jeden z nejvýpravnějších seriálů České televize. Vše se odehrává
během devatenáctého a dvacátého století. Jsou to osudy šesti generací cirkusových
umělců. Nesmím též zapomenout na hudbu Karla Svobody, která opravdu zaujme a i
v dramatických chvílích našeho příběhu se tam skvěle hodí, nenudí a je velmi poutavá.
Také vzpomeňme na Karla Gotta, který k seriálu nazpíval píseň Krev toulavá. Tu ovšem
v seriálu neuslyšíte. Pojďme připomenout také herecké obsazení, namátkou: Martin
Růžek, Petr Haničinec, Jaromír Hanzlík, Josef Kemr, Jiří Bartoška, Josef Dvořák a další.
Druhou polovinu obstarali rakouští herci, jelikož to bylo natočeno v koprodukci
s Rakouskem. Na scénáři se podílel Otto Zelenka a Oldřich Lipský, který původně měl
seriál režírovat, ale bohužel před realizací zemřel.
Doporučuji buď tyto 3 DVD anebo si počkejte, až to bude opět uvádět Česká televize.
Hodnotím: 80%
Tak příště zase u nějakého filmu na shledanou.
Ondra Fedor

Pár vtipů s Chuckem Norrisem na závěr
Když Alexander Bell vynalezl telefon, měl na něm tři zmeškané hovory od Chucka Norrise.
Žraloci se chlubí jizvami od Chucka Norrise.
Chuck Norris umí zabouchnout otáčivé dveře.
Chuck Norris hrál kámen nůžky papír se zrcadlem a vyhrál.
Chuck Norris jednou nakopl koně do brady. Jeho potomky dnes známe pod označením žirafa.
Chuck Norris nečte knihy. Zírá na ně tak dlouho, až mu řeknou všechno, co chce vědět.
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