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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 nebo nejvýš tři dny starý PCR test 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. 
 
Odborné práce 
Nešpor K. Změny, k nímž dochází v mozku při abstinenci od alkoholu a drog. 
Nešpor K. Bažení (craving): biologický význam, důsledky pro praxi. 
Nešpor K. Návyková rizika a kardiologie. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku. 
 
Právě vyšlo  
Nešpor K. Olympiáda a tělesná aktivita běžné populace. Prakt. Lék 2022; 102(1):42. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Koho přitahujeme. Co říkají média říká a co odborník. K dění na Ukrajině. Lépe je vysvětlit. Paraziti 
času. Silné emoce a bažení: Jaký mají smysl a jak je zvládat. Světice. Zvláštní náklonnost. Dvě cesty. 
Konečně normální přednáška! Já bych to vyřešil raz dva! Ukrajinci, děkujeme vám! Diskrétnost. 
Metoda „i když“ pro nesnadné časy. Aby naše semafory dobře fungovaly. Užitečné červené světlo. 
Miska. Na procházce. U fotografa. Kdo všechno nám pomáhá. Babička abstinentka. Magický třetí rok. 
Pradávná aktualita. Co vyplývá z toho, že je Putin patrně psychopat. Bodové dýchání. Důvěra dnes? 
Putin mezi letuškami. Při vší skromnosti. Slogany. Drobný hovor. Pohled nazpět. Z dopisu dobré 
známé. Jaké vysíláte vibrace? Setkání. Skryté světy. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Uživatelům internetu. Anekdota z doby bronzové. Můj velký objev. Opačné emoce pro dnešní dobu. 
Jedna špatná a jedna dobrá zpráva. O čem mluví Putin s poradci. Klíč ke klidu a správnému dýchání. 
Poruchy životního stylu a jak je uzdravit. V Rusku. Obyčejní Rusové. Metoda „I když“ pro nesnadné 
časy. K dění na Ukrajině. Ani tiché, ani pomalé, ale i tak uklidní.  
 
Audio nahrávky 
Relaxační a meditační nahrávky zde: „Relaxace a meditace“. 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
 

http://drnespor.eu/denicek.html
https://drnespor.eu/AbBrain3.doc
https://drnespor.eu/Ba22.doc
https://drnespor.eu/ATKar.doc
https://drnespor.eu/TAOly3.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/Ejd1KgAHUAY
https://youtu.be/_HzjQJ8dY9E
https://youtu.be/QNDCYn5VANg
https://youtu.be/1g55aWfJDzA
https://youtu.be/GJyk4CYBkJo
https://youtu.be/2vb5FdO-UJo
https://youtu.be/fKXb6Vih1Y0
https://youtu.be/6Bmy-IDOCwE
https://youtu.be/kLekGlX8vI0
https://youtu.be/2d4gjlHvXk4
https://youtu.be/ViZO0y47UiU
https://youtu.be/ViZO0y47UiU
https://youtu.be/xqzS3L4zMf4
https://youtu.be/UKbQg60OINw
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/

