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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně Vás zdravím a posílám Vám zvláštní vydání vždy střízlivých novinek. 
 
Doléčování na odd. 31 v červenci 2020 
Od pondělí 29. 6. bude doléčování v Bohnicích zase fungovat! Doléčování na mužských 
odděleních, Anonymní alkoholici, Anonymní gambleři a Anonymní narkomani na pavilónu 19 
budou působit ve stejném rozsahu jako před karanténou, více viz zde.  
Kdyby se něco změnilo, napíšu to do svého webového deníku. 
Lze také využívat skupin Anonymních alkoholiků fungují živě, více viz web AA.  
Anonymní narkomani pracují podle webu NA také živě. 
 
Nový odborný text  
Nešpor, K. Vrozené způsoby, jak zvládat stres. (Text není zatím volně šiřitelný.) 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Přehled způsobů, jak posílit motivaci. Negativní a pozitivní zároveň. Čtyři pozdravy. Nákup 
ovesných vloček: dvě možnosti. Námořníci abstinenti. Jak se uklidňují manželé Unáhlení. Tlustá 
obálka. Sebevědomý úvod. Ne(vědecký) česnek. Další skvělá zpráva: Anonymní workoholici. 
Dramatické varování. Dobrý úmysl. Jak získat nadhled. Odpověď na dotaz „Je cukr droga?“ Pan 
Splašený a jelen. Kouzelník děda Béďa. Jak být ještě mírumilovnější. Pozdrav v duchu. Jak jsme si 
skákali do řeči. Lichotka. Místo, kam chodí sloni. Nebeská prádelna. Osvícení. Chůze, páteř a 
dlouhověkost. Ohnivé písmeno. Zdravé komediantství. Třikrát se zasmát pro lepší život. 
Poznámky k videu „Jak povzbudit hlavní orgány a sladit jejich činnost“. Plynojem. Den vděčnosti 
pro lepší vztahy. Kde mám vzít čas? Úsměv, smích a koule. Vzácná návštěva. Některá další rčení 
Anonymních alkoholiků. Jak zastavit myšlenky před spaním (odpověď na dopis). Baf! Svépomoc 
je běžnější, než si uvědomujeme. Zdravý a užitečný návyk. Dětinské hádanky. Převratná 
myšlenka. Dobré vibrace. V drogerii. Zpravodajství. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Úsměv, který zlepšuje náladu i vztahy. Velmi jednoduchá a velmi užitečná jóga. Smích ve stavu 
beztíže. Jak zvládat nebezpečné motivační útoky. Skryté, neviditelné dárky. Jak vzniká veselá 
kniha. Divná, ale užitečná chůze. Jak získat nadhled a být šťastnější. Čtyři možnosti, jak se lidé 
zdraví. Jak být chvíli šťastný. Jak zvýšit svoji inteligenci: 18 oblastí. Interview. Jógový způsob, jak 
uvolnit a ovládnout břišní svaly. Proč chůze prospívá páteři. Jak povzbudit hlavní orgány a sladit 
jejich činnost. Zvládání rizikových emocí, bažení a únavy jednoduše. Hravý smích. Jak polekat 
sám sebe, a pak se tomu zasmát. 
 
Audio nahrávky  
Nové audio (kytara sólo), maestro Eversober: Snové obrazy. 
Střízlivá hudba a zpěv: „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky viz „Relaxace a meditace“. 
 

http://drnespor.eu/Strizliv.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/skupiny/
https://anonymni-narkomani-cz9.webnode.cz/kontakt/
http://drnespor.eu/_VroSP.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/7SoOXpp-cJ4
https://youtu.be/XrjXlJDVRjA
https://youtu.be/iMtEOJYuYaU
https://youtu.be/iMtEOJYuYaU
https://youtu.be/uZPZLF6Yi5c
https://youtu.be/Gd__lrtjOnI
https://youtu.be/L0pGOwJnAlM
https://youtu.be/L0pGOwJnAlM
https://youtu.be/AdiL3wDezzI
https://youtu.be/85FDQWU2e1M
https://youtu.be/871QkNJKq6M
https://youtu.be/871QkNJKq6M
https://youtu.be/Lpp22N4SM7A
https://youtu.be/urlsT05UMT0
https://youtu.be/9NboHw_vh14
https://youtu.be/oz11otA0xco
https://youtu.be/oz11otA0xco
https://youtu.be/Ji5QA1qf6_0
https://youtu.be/v6LcRPrbJr4
https://youtu.be/v6LcRPrbJr4
https://youtu.be/g4aWXw7FT_U
https://youtu.be/Z9nvfLpNtKg
https://youtu.be/hQsyX8mo5TE
https://youtu.be/hQsyX8mo5TE
http://drnespor.eu/PHA/Snove.mp3
http://drnespor.eu/p-h-a.html
http://drnespor.eu/relaxcz.html
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Následující pohlednice je spolu s jinými volně ke stažení v sekci Střízlivé pohlednice. Pohlednicí 
můžete potěšit střízlivé přátele nebo si ji stáhnout 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“ rozesílám 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/antire.html
http://drnespor.eu/

