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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 si vzít potvrzení o očkování nebo negativní test (nejdéle 7 dní starý PCR 
test nebo nejdéle 72 hodin starý antigenní test). 28. 9. (státní svátek) bude jen ELPA, doléčovací 
skupina odpadá. 
 
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. Souběžně s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských 
organizací. 
 
Nová odborná práce 
Nešpor K. Malé dávky alkoholu a fibrilace síní. 
 
Právě vyšlo 
Nešpor K. Anonymní alkoholici a podobné organizace prakticky.  
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Věštba. Jak si vyčistit mozek. Bezmoc. Soutěž o nejpodivnější smích. Blesková relaxace. Křest mé 
nové knihy "Usmát se a poodstoupit". Jak vnést do života více radosti. Lze rozveselit vozíčkáře? 
Zákaz zastavení. Veselá samota. No tohle! Úplně jiná filosofie. Jak se usmívat ve spánku. Země 
svobody a no tohle! Bacha na něj! Veselá anestezie. Hrachová polévka. Posílejte SMS sobě nebo 
o to někoho požádejte! Jak očistit karmu své rodiny – čtyři kroky a dvě poznámky. Jak se za 
jednu minutu uklidnit. Grotesky. Usmějte se jako nikdo. Tři stupně v příkladech. Chápavý úsměv. 
Doma. Úsměv z archivu. Co se vzpomínkami? Úsměv pro netopýry. Neber to osobně! Jak jsem se 
stal kmotrem. Bonbóny. Otevřenost. Rada (z dopisu). Lék na demence existuje! Chovatel. 
Musíte? Velké a malé cíle. Tak je to zdravé nebo ne? Smích a úsměv v nejvyšších kruzích. Jak si 
opatřit luxusní bydlení. Jiná cesta podobný výsledek. Vozíčkáři podruhé. Jako dítě. Složitosti. 
Veselý nezbeda. Paní Domluvná. Jak to udělat, aby byly děti šťastnější. Světec a úsměv. Co se 
stane, když někdo řídí a má v krvi přes jednu promile alkoholu. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Jak se směje zdvíhací jeřáb. Skvělý začátek i konec vašeho dne. Skvělý způsob, jak něco začít. 
Mudry pro lepší myšlení a rozhodování a něco navíc. Smích bobra po 12 letech. Prevence 
nádorů v kostce. Malý nebeský okruh jednoduše. Volby. Skoro všelék. Mikuláš ví. Jak zvládnout 
stres, bažení a rizikové emoce stručně a jasně. Jak si doslova vyčistit mozek. Věštba. Blesková 
relaxace. 
 

https://drnespor.eu/Fibri3.doc
https://drnespor.eu/AA21c.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/60QEX2A4Q7E
https://youtu.be/oTRhkTzL_Pw
https://youtu.be/vxsHoeajgHc
https://youtu.be/UX5BKtGj_Gc
https://youtu.be/EVpzaNjhHks
https://youtu.be/dRqFipSDgC0
https://youtu.be/dRqFipSDgC0
https://youtu.be/4wo39hEo4-I
https://youtu.be/iCUPJlEmucY
https://youtu.be/pspe_ttfAf4
https://youtu.be/bAE-XEVuHGs
https://youtu.be/rVhOvGWmIWw
https://youtu.be/rVhOvGWmIWw
https://youtu.be/Ra1qjpNDkX4
https://youtu.be/7PUomKXe3-M
https://youtu.be/SM5rZ4z8CSk
https://youtu.be/SM5rZ4z8CSk
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Audio nahrávky 
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 má zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

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

