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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám pravidelné vydání Střízlivých novinek. 
 
Doléčování v Bohnicích 
Doléčování funguje normálně. Jak víte, vstup do areálu je možný pouze hlavní vrátnicí z Ústavní 
ulice. Je třeba si vzít potvrzení o očkování nebo negativní test.  
 
Doléčování na odd. 31 
Anonymní hráči: pondělí 18:30. 
Klub ELPA úterý 16:45-17:45.  
Doléčovací skupina pro absolventy: úterý v 18:00.  
Skupina pro patologické hráče: středa od 16:30.  
Doléčování na odd. 18 a 35 zde neuvádím, je určeno absolventům těchto oddělení, informace lze 
získat tam. Spolu s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských organizací. 
 
Nové odborné texty 
Nešpor K. Pití alkoholu a fibrilace síní: riziko zvyšují už malé dávky alkoholu. 
Nešpor K. Fyzická aktivita a bažení. 
 
Zajímavost 
Na webu nakladatelství se vedle mé nové knihy „Usmát se a poodstoupit“ objevilo písmeno „B“. 
Když jsem na něj najel myší, zjistil jsem, že to znamená „bestseller“. To mě potěšilo. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Perlička z doléčování. Mezi radostí idiota a úsměvem idiota je velký rozdíl. Moudré i nemoudré. 
Několik vagónů. Střízlivost a vegetariánství. Nesmírná vděčnost. Noblesní společnost. Jak prospět 
národu a vlasti. Konkurz. Jako v nebi. Jak odlišit soucitný úsměv a posměch. Z rozhovoru pro jeden 
časopis. Smát se na příšeru. Zajímavost. Vnitřní úsměv. Dobré vztahy: první důležitý krok. Tiše se 
smát v srdci. Snadná svépomoc. Velká, veselá společnost. Jak se směje zdvíhací jeřáb. Zlaté 
Bohnice! Překvapení novináři. Klidná radost: 7 výhod a 15 jednoduchých možností. Jak uklidnit 
manželku. Jiné děkování. Jak začít téměř cokoliv. Nevídaný skandál! Vše dobré. Volby. Omluva do 
budoucna. Skvělý začátek dne i konec vašeho dne. Prevence nádorů v kostce. Smích na psychiatrii. 
Mocný lék, který máte stále k dispozici. Kancléř. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Buďte laskaví k dětskému mozku. Uvolnění a posílení nohou. Úsměv na velkou dálku. Primitivní 
emoce: co funguje a co ne. Pomalý smích a osm situací, kdy zvolnit. Kdo je největší vlastenec? Křest 
knihy „Usmát se a poodstoupit“. Jak zlepšit vztahy: Stručně, jasně a názorně. Zasmát se na příšeru. 
Dobré vztahy: první důležitý krok. Jaká úleva! Klidná radost: 7 výhod a 15 jednoduchých možností. 
 
Audio nahrávky 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky: „Relaxace a meditace“. 
 

https://drnespor.eu/Fibri9.doc
https://drnespor.eu/FyzAk21.doc
https://www.ivysehrad.cz/tituly/77191209/usmat-se-a-poodstoupit/
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/9ZEeV_qJmwo
https://youtu.be/tJrZY8VGMQ8
https://youtu.be/61N_DwPg_uI
https://youtu.be/XahRIO7cjJA
https://youtu.be/XahRIO7cjJA
https://youtu.be/QKpofeFV8dY
https://youtu.be/43S6uWdBcfA
https://youtu.be/YibVs79he1g
https://youtu.be/YibVs79he1g
https://youtu.be/mXwr6ptTEiw
https://youtu.be/2tQlWviUwaE
https://youtu.be/7_aWyUTI3VI
https://youtu.be/gFYdzjDTCw8
https://youtu.be/iin8_v_jyzI
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.html
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Nová střízlivá pohlednice, tato i předchozí jsou volně na mém webu. 
Tam najdete i řadu možností, jak střízlivé pohlednice využívat. 

 
 

Mějte se hezky a střízlivě,  
MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
drnespor.eu 
☺ 
 
Technické informace 
– Tento soubor lze otevřít např. v Acrobat Reader (zdarma) a v novějších verzích Word. 
– „Střízlivé novinky“ vycházejí obvykle koncem měsíce. 
– Kdo nechce dostávat „Střízlivé novinky“, ať odpoví na tento e-mail „odhlašuji“. 
– Kdo další má zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

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

