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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 a bez respirátorů 
 
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. 
 
Právě vyšlo 
Nešpor K. Účinky tělesné aktivity na psychiku. Sociálná prevencia (Bratislava) 2022; 17(1):8-9. 
Nešpor K. Změny, k nímž dochází v mozku při abstinenci od alkoholu a drog. Psychiatrie 2022; 
26(2):82. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Jorkšír Ferda. Labuť a lachtan. Kamsi. Překonávání závislosti názorně. Kdy nejvíc? Cestou ze 
školky. Slušivý účes a husa domácí. I těm? Svépomoc u návykových nemocí. Naprostá 
otevřenost. Lichotka. Co říká o úsměvu věda. Transplantace genů. Nehoda. Lékaři a kuchaři. 
Úspěch, mám radost! Dobrá karma. Orangutani. Chvalte se! Technici a knoflíkologové. 
Myšlenky. Mladé duše. Cvičit společně je možné vždy. Cosi na skříni. Nanda. Tři čajové přípitky. 
Přízný zákaz. Jak je to s tím polem? Uživatelům internetu. S kuřetem na hlavě. Anekdota z doby 
bronzové. Co místo valchy? Devadesát centimetrů. Hraboš v divadle. Dobré zprávy. Vítězství. 
Elektřina není a nebude zadarmo. Stále totéž, nebo ne? Opačné emoce pro dnešní dobu. 
Zhmotňování myšlenek. Zpravodajství. Můj velký objev. Otužování. Bumerang. Krásná váza. 
Nejednoznačnost. Přílišná soběstačnost. Kliďas. Názor na psychiatrii. Narcisistický úraz. Hříšné 
myšlenky. Poselství z chrámu. Jak je to s tou laskavostí? Divný sen. Dobrý příklad.  
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Vytřásání mírní bažení, hněv, čistí a doplňuje energii: šest možností. Usmívat se, smát a opět 
usmívat pro lepší náladu. Kdy potřebujeme smích nejvíc? Nejdůležitější napřed. Finanční 
problémy? Řešení může být snadné! Velký obdiv. Tři rady moudré sovy. Posílání e-mailů a SMS 
jako duchovní cvičení. Transplantace genu smíchu. Naše tři vzácné klenoty. Smích s polštářem. 
Doplňte energii a uklidněte se. Jak netrhat kopřivy. Zbožný smích. Pro lepší náladu a 
sebevědomí. Jak se směje hraboš. Jak šetřit životní energii. Pomoc při nadmutí pýchou. Jak 
poznáte, že vás slon miluje? Vaše záchranná brzda. Jak se směje parní stroj.  
 

https://drnespor.eu/TARew3.doc
https://drnespor.eu/AbBrain3.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/llXbRLnKTHg
https://youtu.be/vvYS1ICAcr8
https://youtu.be/vvYS1ICAcr8
https://youtu.be/kD1eeOja4GA
https://youtu.be/dem30Cm73ZQ
https://youtu.be/68TltNii1S8
https://youtu.be/68TltNii1S8
https://youtu.be/vy_yNRHU8p8
https://youtu.be/V1pug3-Aez0
https://youtu.be/68Jv0u9X5MA
https://youtu.be/68Jv0u9X5MA
https://youtu.be/m6GrVTx862o
https://youtu.be/PBKo_WdvghU
https://youtu.be/MhsUbdmyFhk
https://youtu.be/5ZPJODk-qqs
https://youtu.be/XwMgRsnLWUM
https://youtu.be/XOgPUv89aLk
https://youtu.be/eY02yEeEqns
https://youtu.be/eY02yEeEqns
https://youtu.be/7dEpIQIWEwE
https://youtu.be/fdGDiEz9jx4
https://youtu.be/RcwEPF-qXps
https://youtu.be/h9TPzplEyNk
https://youtu.be/h9TPzplEyNk
https://youtu.be/XNbhYhggKYU
https://youtu.be/Sf4LLemNpS0
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Audio nahrávky 
Relaxační a meditační nahrávky zde: „Relaxace a meditace“. 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
 
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/relaxcz.html
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

