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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 opět normálně. Jak víte, vstup do areálu je možný pouze hlavní vrátnicí 
z Ústavní ulice. Je třeba s sebou vzít potvrzení o očkování nebo negativní test (nejdéle 7 dní starý 
RT-PCR test nebo nejdéle 72 hodin starý antigenní 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 možné pouze pro absolventy těchto oddělení. 
Informace lze získat telefonicky na příslušných odděleních. 
Souběžně s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských organizací. 
 
Nová odborné práce 
Nešpor. K. Proč zasluhuje organizace Anonymní alkoholici Nobelovu cenu za lékařství: devět 
důvodů. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Informace o mojí nové knize. V roli policisty. Podívat se do očí. Ze všech nejkrásnější. Čaj a 
nálada. Matka Tereza o úsměvu. Turbína. Předstíraný úsměv: funguje nebo ne? Zvláštní 
modlitba. Usmívejte se a povzbuzujte druhé, aby se usmívali. Obdivuhodné. Vnitřní Olympiáda. 
Láska, odpuštění úsměv. Co opravdu potřebujeme. Přátelé pana Šťastného. Přednost pana 
Šťastného. Pan Šťastný dostal dárek. Jak získat větší nadhled? Vlídná laskavost k ručníkům. 
Respirátory a střízlivost. Jak potěšit své tělo. Chvála úsměvu. Disciplína pro radost. Kočky 
jógínky. Znepokojující představa. Televize naživo. Následky. Jak si koupit deodorant. Perly 
z doléčování. Velká naděje. Betlémy. Happy end hned na začátku. Jak zachovat pravidelný a 
rozumný životní styl? Ještě k očkování. Vyšší spravedlnost a Česko. Učení se. Klub milionářů. 
Zvláštní otázka. Vtipný protiútok. Vysmát se úzkosti, že je to nesmysl? Není! Chcete zlatou 
olympijskou medaili a 2,4 milionu Kč k tomu? Aby vám semafor lépe fungoval. Legenda. 
Přeměny. Drobné žertíky. Dobrák od kosti. Inspirující symbolika. Jak se vyrovnat s neúspěchem? 
Zápach a vůně. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Tenhle policista má fakt pravdu. Divný smích. Očistěte a doplňte energii a uklidněte se. Jak vnést 
do svého života více radosti. Narovnejte páteř, protáhněte prsní svaly a otevřete srdce. Zákaz 
zastavení pro každého. No tohle! Veselá cvičení nejen pro vozíčkáře. Posílejte SMS sobě, nebo 
o to někoho požádejte! Užitečný způsob, jak se motivovat k dobrému. Jak vnést do svého života 
více lásky. Usmějte se jako nikdo. Jak být přitažlivější. Jak potěšit své tělo. Země svobody 
a tohle! Jak se za jednu minutu uklidnit. Smíchem proti úzkosti. Vnitřní Olympiáda. Jak zesílit 
účinek jakékoliv relaxační techniky a uklidnit se. Proč zasluhuje organizace Anonymní alkoholici 
Nobelovu cenu za lékařství: devět důvodů. Jak očistit karmu svého rodu: čtyři kroky a dvě 
poznámky. Něco nám chybí, ale co?  

https://drnespor.eu/AA21PNB.doc
https://drnespor.eu/AA21PNB.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/xNevvfjyPeo
https://youtu.be/VFAebAEy8Lk
https://youtu.be/PgWCQFTESmI
https://youtu.be/jyWjxxPRSKg
https://youtu.be/jyWjxxPRSKg
https://youtu.be/yMktU1U8-PM
https://youtu.be/WMPHSylZoRU
https://youtu.be/WMPHSylZoRU
https://youtu.be/cZD3levTEuo
https://youtu.be/7VhRABkJZbo
https://youtu.be/7abHCfvFw9c
https://youtu.be/7abHCfvFw9c
https://youtu.be/eOBQVaeeq1g
https://youtu.be/M_LYUZxD1x8
https://youtu.be/M_LYUZxD1x8
https://youtu.be/DCVwHju23ek
https://youtu.be/_twHJHbw5Cs
https://youtu.be/SfnIC37PkoY
https://youtu.be/UFDIhhB_D1c
https://youtu.be/UFDIhhB_D1c
https://youtu.be/S3QMr1SauSU
https://youtu.be/q6wK_ZSliYI
https://youtu.be/R4Bhq6dPRNM
https://youtu.be/jig86sr_amw
https://youtu.be/jig86sr_amw
https://youtu.be/1oLYGGTW0eo
https://youtu.be/1oLYGGTW0eo
https://youtu.be/l8xvuFl9fHc
https://youtu.be/l8xvuFl9fHc
https://youtu.be/rXMeG79EzZI
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Audio nahrávky 
Nová píseň: Nové audio maestro Eversober: Naprosto upřímně. 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky: „Relaxace a meditace“. 
 
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 zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

https://drnespor.eu/PHA/DNVoda.mp3
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.html
https://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

