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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám pravidelné vydání Střízlivých novinek. 
 
Doléčování  
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí 
přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do 
kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli. Uvidím, jak to bude dál. 
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. Spánek, tělesná aktivita a alkohol. 
Nešpor, K. Jak předejít agresivnímu jednání ve vypjatých situacích. Tato práce není volně šiřitelná, 
psáno na objednávku. 
Nešpor K. Jak se správně rozhodnout a jak rozhodnutí uskutečnit. Tato práce není volně šiřitelná, 
psáno na objednávku. 
 
Zajímavost 
Koncem září mi vyjde kniha „300 úsměvů pro lepší život“. Už nyní ji lze objednat na www.ivysehrad.cz. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Přirovnání. Co si vzít s sebou? Jak přijímat myšlenky a pocity. Pět věcí, které si uvědomovat, pět věcí, 
kterým se vyhnout, pět věcí, které pěstovat. Žárovka a střízlivost. Co v polepšovně? Bádání. Zázračná 
lékařka. Odborníci. Jak se dělá veselý dům. Stop technika v praxi. Udělejte dlouhý nos a buďte v 
pohodě. Udělejte si nový drahokam. Jak povzbudit mozek. Veselá meditace. Z rozhovoru pro média na 
téma smích. Promítání filmů jako pomoc při rozhodování. Návštěva moudré sovy. Čtvrtá očkovací 
dávka. Poselství moudré žáby. Úsměvy. Tajemství pergamenu. Cobydup. To se stává. Skromné 
přáníčko. Jak překonat váhavost. Kdy pít vodu jako kůň a kdy jako hraběnka? Přítomnost. Štěkot. Ze 
života veverky abstinentky. Bůh střízlivosti. Oddechnout si. Betynka. Přirovnání. Smích, úsměv, emoce 
a pracovní prostředí (odpověď médiím). Čekání. Dietní oběd manželů Veselých. Policie! Vyvolávání 
duchů. Jak být hned inteligentnější: 5 možností. Blahobyt. Ženská intuice. A na just! E-mail od 
kamarádky. Podobně zvýhodnění. Třikrát „Aha smích“. Z kanclu. Setkání. Sluchátka. Usmát se 
a poodstoupit. Dýchání. Zavírání a otvírání. Výdech ústy. Rozmíška. Automatické jednání a bažení. 
Upatlané ruce. Kurz čarodějnic. Mise mimozemšťana na planetu Země. Invalida. Splněno! Dvě kila 
přitažlivosti. Balíček.  
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
No konečně! Je lepší být pesimista nebo optimista? Tři druhy úsměvu a smíchu. Umět odmítat je 
potřeba. Nespravedlnost! To je ono! Zachráněný rozpočet. Smích razicího stroje. Skryté nebezpečí 
a jak se mu vyhnout. Co si vzít s sebou. Jak se ovládat názorně. Hezké protažení s jednoduchou jógou. 
Ošemetná situace – osobní zkušenost. Velký omyl výrobců židlí. Jak se směje datel a krční páteř. Smích 
čápa. Jak správně stát. Strana lišáckého úsměvu. 5 věcí, které si uvědomovat, 5 věcí, kterým se 

https://drnespor.eu/SpTaAl3.doc
https://drnespor.eu/SPAgr3.doc
https://drnespor.eu/Rozhod3.doc
https://www.ivysehrad.cz/tituly/81123034/300-usmevu-pro-lepsi-zivot/
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/kBB2DxhANJM
https://youtu.be/eH7-zuTU1i4
https://youtu.be/qytZtv0SzmY
https://youtu.be/ODqiY4E_68Q
https://youtu.be/ODqiY4E_68Q
https://youtu.be/doy4Tupumnc
https://youtu.be/id1fsyLJfBA
https://youtu.be/THIxSWF2S7I
https://youtu.be/-MGDHkBa3TA
https://youtu.be/4F6Fa2tDCik
https://youtu.be/4F6Fa2tDCik
https://youtu.be/dmFp0EQJco8
https://youtu.be/GDFoJzhbgN4
https://youtu.be/XB_mORxRF_s
https://youtu.be/mT1KTZQWXv8
https://youtu.be/8issHdVi7Wo
https://youtu.be/9w9zyAxkZRw
https://youtu.be/eTOvQ8IQ5Rs
https://youtu.be/eTOvQ8IQ5Rs
https://youtu.be/onYt_ux_oHE
https://youtu.be/7B_dJyxV-sI
https://youtu.be/WGVlou72sSo
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vyhnout a 5 věcí, které pěstovat. Smích u počítače. Zázračný lékař v akci. Výzkum smíchu. Radost 
v celém domě.  
 
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. 

 
Žabák abstinent 

 
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://youtu.be/WGVlou72sSo
https://youtu.be/D1yX44dX9ag
https://youtu.be/MHYMnKAkJug
https://youtu.be/_stdR_CSuCo
https://youtu.be/elWcSO09rjs
https://youtu.be/elWcSO09rjs
https://drnespor.eu/relaxcz.html
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/antire.html
https://youtu.be/7IhBa6BDIt8
http://drnespor.eu/

