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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. Případné změny uvedu ve svém internetovém deníku. 
 
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. Co komplikuje komunikaci mezi lékařem a pacientem a co ji usnadňuje. Tento text není 
volně šiřitelný. 
Nešpor K. Krátká intervence v lékařské praxi. Tento text není volně šiřitelný. 
 
Zajímavost 
Přišel mi kontakt na Českou online skupinu Marijuana Anonymous.  
Zde najdete jejich web a zde e-mail. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Úžasné štěstí? Ne tak docela! Divný sen. Moje účast v nejhorším televizním programu. Divočáci. 
Křivdy. Osudové setkání. Exploze. Proslov k litinovým kamnům. Skřítek. Jak se usmívala Mona Lisa. 
Jak se usmívají slavní. Smích a úsměv pro duševní pružnost a sebeuvědomění. Jak jsem se ocitl ve 
vznešené společnosti. Jiná motivace k očkování. Úsměvy pro duši i tělo. Lpění na logice. Veverky. 
Správný název. Čemu se podobá překonávání závislosti. Účtenka. A co ženy? Semafor, motivace 
a instinkty. Cvičení pro začátečníky? Ale vůbec ne! Výtečný lékař. Ochranná křídla. Vakcinační 
drama. Čáry a magie. Pomalý smích. Jízlivost, ironie, humor. Čemu se ti lidé smějí? Oči a mysl. 
Úsměv na velkou dálku. Kouknout se kolem. Pan Sivý. Záhada. Dvě dobré otázky. Co místo 
rotopedu? 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Já tě vidím! Jak a proč se směje gorila. Mně i Vám. Podivný úkaz na Staroměstském náměstí dne 17. 
11. 2021. Hněv a bažení: 15 tipů. Jak se nenápadně uklidnit a ovládnout: pět snadných možností. 
Řád Zrzavé veverky abstinentky. Ospalý úsměv. Jednoduchý způsob, jak se cítit lépe. Dobrý skutek. 
Smích pro duševní pružnost a sebeuvědomění. Co jim darovat? Úsměvy pro duši i tělo. Rozhlasové 
interview, host: Karel Nešpor, moderátor: Ondřej Kubala. Ochranná křídla sobě i pro druhé. Velké 
vyznamenání. Jak jsem se ocitl ve vznešené společnosti. Vakcinační drama. Čáry a magie.  
 

http://drnespor.eu/denicek.html
https://drnespor.eu/Kmnc21.doc
https://drnespor.eu/KIn21.doc
https://marijuana-anonymous-cesko-slovensko.webnode.cz/
mailto:marijuana.anonymous.cs@gmail.com
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/zJ7sBOwRzLk
https://youtu.be/I2_6PNu7kiU
https://youtu.be/FhdV9wYS5r4
https://youtu.be/IkUkIx6Rmx4
https://youtu.be/IkUkIx6Rmx4
https://youtu.be/Fp8Z7-TJlO4
https://youtu.be/8GKpRO6YzuI
https://youtu.be/CwAuY34winE
https://youtu.be/19Bj33tzanE
https://youtu.be/C6srBSTPc9g
https://youtu.be/XNV5MkHGxM8
https://youtu.be/_dBLTGUVdy0
https://youtu.be/IMfpA12LOdw
https://youtu.be/aAGGddXv5A4
https://youtu.be/jfzHC2xIoiQ
https://youtu.be/jfzHC2xIoiQ
https://youtu.be/c9nETpucmc4
https://youtu.be/gNK6YcUYRnw
https://youtu.be/gNK6YcUYRnw
https://youtu.be/ld2Jt9xeCxE
https://youtu.be/FKeQ3xI1-Eo
https://youtu.be/inPxTYgb2zg
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Audio nahrávky 
Nová, velmi procítěná píseň, maestro Eversober: Je to snadný. 
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/PHA/Snadny.mp3
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.html
https://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

