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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám nové vydání Vždy střízlivých novinek. 
 
Doléčování v Bohnicích 
Doléčování pro přátele abstinenty zvenčí bude do odvolání pozastaveno. Využívejte mítinků 
Anonymních alkoholiků a podobných organizací, jsou i online. Těším se, až se opět uvidíme za 
klidnějších časů. 
 
Odborné novinky 
Nešpor K. Roztěkané řízení (distracted driving). 
Právě vyšlo: Nešpor K. Vrozené způsoby, jak zvládat stres. Sociálná prevencia (Bratislava) 2020; 
15(2):3-4. 
Právě vyšlo: Nešpor K. Svépomoc pro příbuzné a přátele lidí s návykovou nemocí. Angisrevue 
2020, č. 5, s 30-31. 
Právě vyšlo Nešpor K. Nasazená rouška a komunikace. Practicus 2020; 19(9):41. 
Nešpor K. Účinky tělesné aktivity na psychiku. Tato práce není volně publikovatelná, určeno pro 
jeden odborný časopis. 
 
Nový svépomocný materiál 
Nový svépomocný text: 46 způsobů, jak zvládat samotu. 
 
Zajímavost 
Nešpor K. Smích a výuka jógy. Je to článek pro jeden jógový časopis. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Naprostá shoda. Ach, ty mobily! Vánoční zvyk, který neznáte. Perfektní vánoční dárek. Dobrá 
příležitost. Kouzelná holubice. Dělat ten nejlepší dojem. Co je zdravé? Motivace ke střízlivosti. 
Užitečné seznamy. Co je správná čeština? Čemu se vyhnout. Radost. Jak překonat netrpělivost. 
Vaše priority. Srovnání. Jak na dálku zlepšit vztahy. Dvojí přístup. Hodnověrnost. Jak rozveselit 
svůj mozek. Dobrý advent. Ztracená hlava. Lumír a maturita. Poděkování. Řekněte, co chcete a 
spíš toho dosáhnete. Mnoho možností, jak opakovat mantru nebo krátkou modlitbu. Mezera ve 
vzdělání. Zvláštní způsob, jak být šťastný. Magické zrcadlo. Různé světy. Harfenistka. Vyhlášení 
vítězů. Ozdoby a andělíčci. Jak uhasit velký požár. Vděčnost je zdravá. Cvičíte rád? Sanice a 
sáňky. Věštba. Připomenutí. A bylo po klidu! Zvířátka při pandemii pomáhají. Luděk a Jan. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Střízlivý pohled na projekt Ministerstva financí. Vánoce jsou svátky lásky, ale kde ji vzít? Šokující 
zpráva s otázkou na konci. Proč je střízlivost pro každého. To jsem se vám nasmál. Jednoduchá 
pomoc pro složité situace. Zdravé Vánoce během pandemie: šest tipů. Spokojený smích na 
všechny strany. S čím se rozloučit a co vesele přivítat. Perfektní vánoční dárek. Existují lepší 
možnosti. Vánoční a novoroční pozdrav. Motivace ke střízlivosti názorně. Jak povzbudit mozek k 
úsměvu a smíchu. Mám plakat nebo se smát? Moji střízliví přátelé mi rozumějí. Jak to brát s 
nadhledem. Kouzelná holubice. Jak sedí lidé u počítače, a proč je to tak důležité. 

https://drnespor.eu/RozRiz.doc
http://drnespor.eu/_VroSP.doc
https://drnespor.eu/AngisS5.doc
https://drnespor.eu/RouKom.doc
http://drnespor.eu/TelAkP3.doc
http://drnespor.eu/Samota3.doc
http://drnespor.eu/SmiUJ.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/Q7OWyW0QiLw
https://youtu.be/_ndK_k82RkI
https://youtu.be/oyH9SQ-Tt4s
https://youtu.be/oyH9SQ-Tt4s
https://youtu.be/NpiUEltJaE8
https://youtu.be/C8WL_UOD_jA
https://youtu.be/oyOJuE8j-pc
https://youtu.be/oyOJuE8j-pc
https://youtu.be/AsHxUzQResk
https://youtu.be/7n5UrYx3sW4
https://youtu.be/7n5UrYx3sW4
https://youtu.be/9XDfqJscWfA
https://youtu.be/e68fPoIrBRE
https://youtu.be/yeigeBWz5QY
https://youtu.be/yeigeBWz5QY
https://youtu.be/kRzd0FjHygs
https://youtu.be/NhF2TxPf7SE
https://youtu.be/4_qdPt7G1ac
https://youtu.be/4_qdPt7G1ac
https://youtu.be/IcnroMuGLkc
https://youtu.be/Zg27mxewBAU
https://youtu.be/5ZZeQBeb7D4
https://youtu.be/5ZZeQBeb7D4
https://youtu.be/lcajS984boE
https://youtu.be/u-iPITOCdqY
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Audio nahrávky  
Střízlivá hudba a zpěv: „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky viz „Relaxace a meditace“. 
 
Následující pohlednice je spolu s jinými volně ke stažení v sekci Střízlivé pohlednice. Pohlednicí 
můžete potěšit střízlivé přátele a stáhnout ji pro sebe do počítače nebo mobilu. 

 
 
Střízlivosti zdar a vše dobré přeji,  
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. 

http://drnespor.eu/p-h-a.html
http://drnespor.eu/relaxcz.html
http://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

