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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. 
 
Aktualita: Jak možná víte, nejlepší způsob, jak něco oslavit, je jít na doléčování. Anonymní 
alkoholici se v Praze a asi i jinde scházejí také na Silvestra. Jestli to má někdo daleko, existuje 
internetová stránka Triezvy prostor a skupina na Skype Zvláštní spojení. 
 
Nová odborná práce 
Nešpor K. Konspirační teorie a duševní zdraví. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Aktualita. S hrochem v zádech. Já tě vidím! Splněné přání. Co je to příznak lustru. Firemní politika. 
Ono to přece jen funguje! Jak potěšit bříško. Křišťálová koule. Nová recenze mé knihy „Kudy do 
pohody!" Gorila. Spokojený úsměv v běžném životě. Čaj, po kterém zeštíhlíte. Vykuchaný rozhovor. 
Vyrovnaný úsměv. Omlazující čaj. Pan Veselý a divná kniha. Jaká je česká národní povaha. Olejovky 
na stropě. Tři úsměvy. Podivný úkaz na Staroměstském náměstí dne 17. 11. 2021. Provokativní 
otázky. Hněv a bažení: co se při něm děje, jaké to má následky a jak ho zvládat. Kde se tady vzaly 
Vánoce? Jednoduchý způsob, jak se cítit lépe. Ospalý úsměv. Střízlivost a společenský život (z 
rozhovoru pro média). Alkohol a nálada (z rozhovoru pro média). Co s problémy? E-mail, který 
adresáta jistě nepotěšil. Dobrý skutek. Génius a úsměv. Technický problém 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Velkorysá nabídka. Dary z nebes leteckou poštou. Jak vypadat lépe: tři kroky. Spokojený úsměv v 
každodenním životě. Pane filosofe, proč se smějete? Smích pračky. Slunečný úsměv. 30 vteřin 
štěstí: společenská hra. Jak se smějí kukačkové hodiny. Chamunda Kirtan. Kdo se smál nejvíc. 
Vyvolávají ve vás média úzkost? Snadná pomoc! Složité otázky, jednoduché odpovědi. Radikální 
úsměv. 
 

http://drnespor.eu/denicek.html
http://www.triezvypriestor.net/
https://www.cs-aa.eu/
https://drnespor.eu/Konspi.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/3F2IPCHTYck
https://youtu.be/zX0Om0nWdvI
https://youtu.be/aq_QuS-vuzw
https://youtu.be/7WzznQsVPRk
https://youtu.be/7WzznQsVPRk
https://youtu.be/T_YMNBAVtko
https://youtu.be/9cV7BUhnQRI
https://youtu.be/34I4bZtdRO0
https://youtu.be/ejPs1pUZly4
https://youtu.be/ejPs1pUZly4
https://youtu.be/GbANcJAtrF4
https://youtu.be/PB6ltOnpJDk
https://youtu.be/uMBOko2uQ-I
https://youtu.be/X5dw8I6umTs
https://youtu.be/ZjlIfs6h6Ac
https://youtu.be/XiEBgSwVA_Q
https://youtu.be/XiEBgSwVA_Q
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Audio nahrávky 
Nová původní píseň, maestro Eversober: Noví přátelé. 
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. 
 
Motýl na obrázku se jmenuje Zeleňásek překližkový. 

 
 

 

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

