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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 opět normálně, jen připomínám, že vstup do areálu je možný 
pouze hlavní vrátnicí z Ústavní ulice. Je třeba s sebou vzít potvrzení o očkování 
nebo negativní test (nejdéle 7 dní starý RT-PCR test nebo nejdéle 72 hodin starý 
antigenní test). 
 
Doléčování na odd. 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 od 16:30. Pozor, 6. 7. je státní svátek! Ten den se bude konat jen 
ELPA od 16:45 (budu tam), doléčovací skupina odpadá. 
Doléčování na odd. 18 a 35 zde neuvádím, je možné pouze pro absolventy těchto 
oddělení. Informace lze získat telefonicky na příslušných odděleních. 
Souběžně s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských organizací. 
 
Nové odborné práce 
Nešpor K. Návykové nemoci: Prevence a krátká intervence pro pedagogy. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Jak poznat svůj životní úkol. Dvakrát nebo třikrát? Dobré a vynikající. COVID-19: dvě 
možnosti. Zajímavá skupina. Ach, ta pýcha! Stejný začátek, jiné emoce, jiný 
výsledek. Jak přijímat tekutiny. Čištění zubů a vděčnost. Cestovatelský smích. Vaše 
důležité právo. Hodnocení nové láhve na vodu. Jednoduchá možnost, jak se stát 
milejší. Legrace ve stanu. Jednoduchý způsob, jak zlepšit sebeovládání. Moudrý 
parní válec? Rozhovor o spokojenosti. Dcera má problémy s maturitou! Mnoho 
druhů lásky. Mistr. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Někdo ťuká na dveře. Ale kdo? Ten úplně nejlepší úsměv. Pro břicho, trávení, páteř 
a životní energii. Pan O. Jak zvládnout těchto dvanáct situací. Hraní se smíchem. 
COVID-19: jen dvě možnosti. 
 
Audio nahrávky 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky: „Relaxace a meditace“. 
 

https://drnespor.eu/Prev21c.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/wkkujyHp1-k
https://youtu.be/RKjE1K_YYz0
https://youtu.be/OqsajSo9Ky8
https://youtu.be/OqsajSo9Ky8
https://youtu.be/O8_V04UoYRs
https://youtu.be/lz2sP-uSeTw
https://youtu.be/v0wUPaP0Blw
https://youtu.be/7IOCjvfUB7E
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.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 zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

https://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

