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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám mimořádné vydání Střízlivých novinek. 
 
Doléčování v Bohnicích 
Příznivá zpráva je, že bude brzy možné, podrobnosti najdete v závěru tohoto textu. 
 
Nové odborné práce 
Nešpor, K. Příběhy v terapii. 
Právě vyšlo Nešpor K. Duševní pružnost a zdraví. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2021; 
31(3): 13-14. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Mnoho možností, jak využít úsměv nebo smích. No tohle! Paní Věrka nakupuje. Reportáž. Vaše 
důležité právo. Příběhy. Lokálka. Nečekaná žádost. Tři věty. Cestovatel. Osm hezkých sester. Dvě 
upřené oči. Z mého rozhovoru o smíchu. Žít v přítomnosti není vůbec snadné. Zapadlý kout 
duše. Dinosauři a střízlivost. Jak přeprogramovat tělo i mysl. Jak vytvořit motivaci ke střízlivosti 
z čehokoliv. Informace. Překvapivý požadavek. Sejde z očí, sejde z mysli 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Mudra pro moudrost, intuici a ochranu. Vaše důležité právo. Kdy se nejvíc potřebujeme smát. 
Smajlík zachránce. Jednoduchá možnost, jak se stát milejší. Dinosauři žijí dál, jsou tu s námi! 
Tajuplná nabídka. 
 
Audio nahrávky 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky viz „Relaxace a meditace“. 
 
Nová střízlivá pohlednice, ta i předchozí jsou volně na mém webu. Tam najdete i řadu možností, 
jak střízlivé pohlednice využívat. 

 
 

https://drnespor.eu/Story3.doc
https://drnespor.eu/Flex21.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/sRdNKxt6wqo
https://youtu.be/qVi426wTa3I
https://youtu.be/-E3KNJ1_i4s
https://youtu.be/E3_S2zYCMvI
https://youtu.be/TBcgMrH-wXQ
https://youtu.be/8Vla1h8gnOY
https://youtu.be/EGPKC6u3JVE
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.html
https://drnespor.eu/antire.html
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Doléčování pro na mužském oddělení v Bohnicích od 14. 6. 2021  
 
Oddělení 31 
Anonymní hráči na odd. 31: pondělí 18:30, poprvé až 21. 6. 
Doléčovací klub ELPA na odd. 31: úterý 16:45-17:45, poprvé až 22. 6. 
Doléčovací skupina pro absolventy: úterý v 18:10, pro ostatní v 18:25, poprvé až 22. 6. 
Skupina pro patologické hráče (i zvenčí): středa od 16:30 na odd. 31., ta už od 16. 6. 
 
Oddělení 18 
Doléčovací skupina pavilonu s Ing. Strnadem: středa v 16:00 od 16. 6. 
Anonymní alkoholici: neděle ve 13:00, poprvé 20. 6. 2021. 
 
Oddělení 35 
Klub na odd. 35: druhá středa v měsíci od 17:00. 
Anonymní alkoholici pro absolventy: pátek v 18:30 od 18. 6. 
 
Protiepidemická opatření pro účastníky zvenčí 
1) Vstup do areálu PNB jen přes hlavní budovu. Není možné přijíždět automobilem. 
2) Účastníci nesmí mít příznaky respiračního onemocnění a teplotu 37,0 stupňů a více. 
3) Na vrátnici a na oddělení je třeba prokázat bezinfekčnost, tj.: 7 dní staré RT-PCR vyšetření na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 72 hodin starý POC test na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo potvrzení o prodělaném 
COVID-19 před maximálně 180 dny a ukončení izolace, nebo potvrzení o očkování proti COVID-
19, kde od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní, nebo osoba na místě podstoupí 
antigenní test, nebo předloží čestné prohlášení o absolvování negativního testu v rámci 
povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami. 
4) Po dobu programu je třeba mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez 
výdechového ventilu s účinností alespoň 94 % (tj. třída FFP2/KN95). 
 
Případné změny uvedu ve svém webovém deníku. 
 
Souběžně s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských organizací. 
 
Mějte se hezky a střízlivě,  
MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
drnespor.eu 
☺ 
 
Technické informace 
– Tento soubor lze otevřít např. v Acrobat Reader (je zdarma) a v novějších verzích Word. 
– „Střízlivé novinky“ vycházejí obvykle koncem měsíce. 
– Kdo nechce dostávat „Střízlivé novinky“, ať odpoví na tento e-mail „odhlašuji“. 
– Jestli má někdo další zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

https://drnespor.eu/denicek.html
http://drnespor.eu/

