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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám nové vydání Vždy střízlivých novinek. 
 
Doléčování v Bohnicích 
Doléčování pro přátele abstinenty zvenčí bylo pozastaveno. Využívejte online mítinků 
Anonymních alkoholiků. a podobných organizací. Těším se, až se opět uvidíme. 
 
Odborná novinka 
Nešpor K. Jak ochladit nákupní horečku? Angis revue 2020, č. 4, s. 30-31. 
Právě vyšlo: Nešpor K. Alcohol abuse and oncology. Cognitive Remediation Journal 2020, 
9(4):28-32.  
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Lepší uzdravení. V čem mě inspiroval Pepek námořník. Nemilované i vznešené jídlo. Démon. Tři 
supermarkety. Lepší možnost. Největší problém. Souvislosti mezi způsoby, jak zvládat bažení 
a jak odmítat. Různé vesmíry. Odmítnutí jednou provždy je skvělé. Psí smích. 300 článků. Česká 
media a pandemie. Berou dotace a škodí. Smějící se mimozemšťani. Zachránění kosmonauti 
a účetní Blaženka zvaná Sokolí oko. Recitál. Ahoj, moje milá kytko! Dvě zázračné houby. Aktuální 
informace pražských Anonymních alkoholiků. Jak se dělí spouštěče. Spánek (z dopisu). Bažení 
zbavené romantiky. Konečně! Vhodná doba. Dítě na skříni. Bez kravaty. Nemoc nebo karanténa: 
Jednoduchý tip. Paní Veselá a mrkev. Fotografie. Dobře využitý čas. Cesta k osobní svobodě. 
Svépomoc a vzájemná pomoc. Recenze mé knihy. Usmát se poodstoupit. Loupání banánu. Sůl 
nad zlato? Ale kdež! Nedotýkejte se! Kdo má pravdu? Dělník. Aktuální informace z Bohnic. 
Vyšetření. Legenda. Roztržitý prezident. Duševní pružnost. Nový den. Prevence COVID-19 
v kostce. Zázračné mýdlo. 37 bilionů.  
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Jak zvládat emoce, stres a bažení. Smích a úsměv mírní strach. Proč? Home Office Yoga. 
Jednoduchá cesta k vnitřnímu míru. Dvanáct skvělých lékařů. Kouzelné zrcadlo. Jak se zbavit 
problematických známých. Co posiluje imunitu a co ji oslabuje. Že mě tohle nenapadlo dřív. To 
je skvělé! Jak přispět k světovému míru. Největší legrace. Smějící se mimozemšťani. Devět výhod 
úsměvu. Jak si oddychnout. Podivná protekce. Nemoc nebo karanténa: Jednoduchý tip. 
Naprostý zázrak. Tohle prostý lékař nechápe. Nemáte smysl pro humor? Snadná pomoc. Cesta k 
osobní svobodě.  
 
Audio nahrávky  
Střízlivá hudba a zpěv: „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky viz „Relaxace a meditace“. 
Následující pohlednice je spolu s jinými volně ke stažení v sekci Střízlivé pohlednice. Pohlednicí 
můžete potěšit střízlivé přátele nebo si ji stáhnout pro sebe do počítače nebo mobilu. 
 

http://drnespor.eu/AngisS4.doc
http://drnespor.eu/CRJOnk.pdf
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/fveDHM26qjM
https://youtu.be/cR4ml1W8WTg
https://youtu.be/ADKHtFUkqqY
https://youtu.be/3Ug2jXk-pm0
https://youtu.be/VXQUb9pF1qg
https://youtu.be/mGxLim-G0Og
https://youtu.be/vqtuvgpfTsc
https://youtu.be/vqtuvgpfTsc
https://youtu.be/iteAhORNsCk
https://youtu.be/aH8iQzDpICs
https://youtu.be/v7830Jud9z8
https://youtu.be/v7830Jud9z8
https://youtu.be/tdH9iuQcatA
https://youtu.be/lNDPDNqK2bk
https://youtu.be/IGwe854Bhs8
https://youtu.be/DeP3t7cij1k
https://youtu.be/DeP3t7cij1k
https://youtu.be/8qT8M45V1eg
https://youtu.be/Tep0wNZvNy4
https://youtu.be/tJrjIJMOefs
https://youtu.be/mvdNrdsWkjg
https://youtu.be/TTqVRYJCBjA
https://youtu.be/VeQx2HCrd_8
https://youtu.be/cg3NKmhnKJA
https://youtu.be/cg3NKmhnKJA
http://drnespor.eu/p-h-a.html
http://drnespor.eu/relaxcz.html
http://drnespor.eu/antire.html
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Následující pohlednice je spolu s jinými volně ke stažení v sekci Střízlivé pohlednice. Pohlednicí 
můžete potěšit střízlivé přátele nebo si ji stáhnout pro sebe do počítače nebo mobilu. 

 
 
 
Střízlivosti zdar a vše dobré přeji,  
MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
drnespor.eu 
☺ 
 
Technické informace 
– Tento soubor lze otevřít např. v Acrobat Reader (je zdarma) a v novějších verzích Word. 
– „Střízlivé novinky“ rozesílám obvykle koncem měsíce. 
– Kdo nechce dostávat „Střízlivé novinky“, ať odpoví na tento e-mail „odhlašuji“. 
– Jestli má někdo další zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

http://drnespor.eu/

