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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. Zatím je třeba mít potvrzení o očkování nebo 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. 
 
Nové odborné práce 
Nešpor K. Zdravé emoce a zvládání stresu. 
Nešpor K. Život v krizi. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Zvládání hněvu a bažení. Tři stadia střízlivosti. Karma jóga. Muž s vytřeštěnýma očima. Dva 
světy. Samou radostí. Rozmrzelost. V osmém měsíci. Jak daleko poodstoupit? Anekdoty na míru. 
Kdo je kdo? Na zelený čtvrtek. Jedna špatná a jedna dobrá zpráva. Tohle jste asi nikdy 
neochutnali! Sebevědomí. Rytíř a vesmír. Kdeže to vlastně jsem? Válka a emoce. Slušivý účes a 
husa domácí. Konečně! Škodolibost. Jak vyfotit sedmikrásku. Jaký pozorovatel? Pobaveně se 
usmát. Hodně zvláštní pes. Mají to vymyšlené! Klíč ke klidu a správnému dýchání. O čem mluví 
Putin s poradci. Z dopisu paní, která měla problémy se spánkem. Poruchy životního stylu a jak je 
uzdravit.  
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Co se stane s Putinem? Usmějte se jako květina. Jemná digitální pomlázka. Putin a věštkyně. 
Zpráva ruské tiskové agentury. Překonávání závislosti názorně. Hrdý bobr. Tři čajové přípitky. 
Válka a emoce. Vesele zamávat: tři možnosti. Svépomoc u návykových nemocí. Jak? Tak! Jak se 
máš? 
 
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/Emo22.doc
https://drnespor.eu/ZivotVK3.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/pbqKvfwCwhE
https://youtu.be/dG30SjaJSv4
https://youtu.be/1qPRTd2yJ38
https://youtu.be/w3QCpkOiFMQ
https://youtu.be/fxGNO0B6GYc
https://youtu.be/afkUAI-9Itc
https://youtu.be/kwKSygbUJJk
https://youtu.be/0rW4wOT4G-E
https://youtu.be/7IE68_KKzxw
https://youtu.be/sI5DQtT2rL8
https://youtu.be/UtiTING9Gzg
https://youtu.be/jI1Rkh-6_y4
https://youtu.be/R2lynZxlt_s
https://youtu.be/R2lynZxlt_s
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/

