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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. Vstup do areálu je možný pouze hlavní vrátnicí z Ústavní ulice.  
Je třeba si vzít potvrzení o očkování a respirátor. Případné změny uvedu ve svém internetovém 
deníku. 
 
Doléčování na oddělení 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 16:30-17:45. 
Doléčování na odděleních 18 a 35 zde neuvádím, je určeno absolventům těchto oddělení, 
informace lze získat tam. Spolu s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských 
organizací. 
 
Odborná zajímavost 
Právě vyšlo, Nešpor K. Konspirační teorie a duševní zdraví. Tempus medicorum 2022; 31(1):3. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Zvláštní příhoda. Chůze po jídle. Jako kráska. Opatrnost. Smát se jako ohňostroj. Centrála. Víra, 
nevíra. Já tě vidím! Pronikavý pohled. Dary z nebes leteckou poštou. Pravdivá odpověď. Hrnec 
střední velikosti. Velkorysé pohoštění. Množírna. Motivační silové pole. Proč odložit lžíci. 
Šaškárna. Jak vypadat lépe: tři kroky. Sluneční úsměv. Kombinace. Vybíravá pozornost. Časopis 
Cesta. Třicet vteřin štěstí: společenská hra. Logaritmická pravítka v nás. Dobrá znamení. Zvláštní 
přání. Vyvolávají ve vás média úzkost? Snadná pomoc! Proč se smějete pane filosofe? Silvestr 
2021. Z manželského života. Čaj a sebeovládání. Složité otázky, jednoduché odpovědi. 
Bilancování. Pan Veselý na přechodu. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Poklepávání bodu pro vitalitu a dlouhověkost (ST 36) a mnoho dalších tipů. Co to je? Jak chytit 
nic. Povzbuďte a očistěte mozek, srdce, plíce a trávení. Střízlivost a hrdinství. U Veselých je 
veselo. Snadná relaxace ke zvládnutí hněvu a bažení. Jednoduchá relaxace ke zvládnutí strachu. 
Přistihněte je! Smát se jako ohňostroj. Rozhovor paní Daniely Drtinové se mnou o smíchu a 
střízlivosti. Vyzkoušejte a uvidíte. 
 
Nové audio nahrávky 
Snadná relaxace ke zvládnutí strachu. 
Jednoduchá relaxace ke zvládnutí hněvu a bažení. 
Maestro Eversober a píseň Pojď. 
Poznámka: Další relaxační a meditační nahrávky zde: „Relaxace a meditace“. 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 

http://drnespor.eu/denicek.html
https://drnespor.eu/Konspi.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/2U66KFvVRWk
https://youtu.be/MPvWW0Mrf1Q
https://youtu.be/5O9_X9beDxs
https://youtu.be/5O9_X9beDxs
https://youtu.be/elyv5mrxB3o
https://youtu.be/-JkHoGRxMag
https://youtu.be/4bV7DKr5df8
https://youtu.be/4bV7DKr5df8
https://youtu.be/KmVzs9CzhHg
https://youtu.be/6ngA82LI4zA
https://youtu.be/nC32oCI1Ijs
https://youtu.be/fjTKD4jpCVU
https://youtu.be/wtzb7GfCyKU
https://youtu.be/wtzb7GfCyKU
https://youtu.be/p9ESTy8Z-Aw
https://drnespor.eu/PHA/RXSt2.mp3
https://drnespor.eu/PHA/RxHBa.mp3
https://drnespor.eu/PHA/Pojd.mp3
https://drnespor.eu/relaxcz.html
https://drnespor.eu/p-h-a.html
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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/antire.html
http://drnespor.eu/

