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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám obvyklé vydání Vždy střízlivých novinek. 
 
Doléčování na odd. 31 v srpnu 2020 
Doléčování na mužských odděleních, Anonymní alkoholici, Anonymní gambleři a Anonymní 
narkomani na pavilónu 19 budou působí ve stejném rozsahu jako před karanténou, více viz zde. 
Kdyby se něco změnilo, napíšu to do svého webového deníku. Lze také využívat skupin 
Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů. 
 
Nové svépomocné návody 
Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví: svépomocný návod. 
Co mohou udělat rodiče v prevenci problémů s moderními technologiemi u dětí. 
 
Právě vyšlo 
Nešpor K. Svépomoc u problémů působených hazardem. Angis revue 2020, č. 3, s. 24-25. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Odlišné názory. Jde to docela jednoduše. Paní Lenka a neodbytný telefon. Jiná spravedlnost. 
Zvláštní vítězství. Skrytý význam pohádky o veliké řepě. Pan Zbyněk a monstrum. Bez žehličky. 
V čele pelotonu. Smích pro každý den. Noční hlídač. Deset tisíc. Chvála pomalosti. Sousedovo 
dítě. Aktivní soucit. Je mnoho možností, jak se hlasitě smát, zjistěte, která vám nejvíce vyhovuje. 
Osm stránek o pokoře. Jógový rokenrol. Jak se máte? Posilování rozumu jako obrana proti 
bažení a silným emocím. Pan Nesmělý a pan Smělý. Jak začít a jak skončit cokoliv. Dálkové 
ovládání. Jak vzniká veselá kniha. (Ne)milá příhoda. Účinná obrana proti motivačním útokům. 
Karma a vztahy. Skryté dárky. Dvojí poslušnost. Jak začít a jak skončit cokoliv. Jak je to čínským 
dělníkem a jeho čajem? Mimochodem. Jak nejíst na noc. Pan Prostota zachráněn! Svátek guruů. 
Voják a mnich. V čem nám mohou být vzorem meteorologové a v čem ne. Smích nebo úsměv 
jako projev převahy. Lstivý pokušitel a pan Mazaný. Jiné cesty. Veselé tygřice. Semafor bez 
semaforu. Jak být chvíli šťastný. Uctívání předků. Smích, který zlepšuje náladu i vztahy. Andělé 
míru. Smích ve stavu beztíže. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Špión podává hlášení. Předvídavost. Nejpodivnější odmítnutí. Vzrušující sportovní událost. 
Nemáte co dělat? Snadná pomoc! Zásady prevence COVID-19, o kterých jste asi neslyšeli. Tři 
jednoduchá cvičení pro posílení duševních schopností a další tipy. Smích pro celý týden. Kati 
čakrásana pro páteř a kyčle: dvě varianty. Obrácený budík pro vyšší inteligenci a lepší zdraví. 
Džhulaná lurhakanásana. Pět druhů hlasitého smíchu pro lepší náladu. Který nejvíce vyhovuje 
vám? Jak začít a jak skončit cokoliv. Pozice ještěrky pro páteř a pro ty, kdo hodně sedí. Dokážete 
to. Tygří protažení pro zdravou páteř a nohy (Vjaghrásana). Životní křižovatky: jednoduchý a 
praktický návod. Smích jako projev převahy. Ukázka z knihy „Jde to i s úsměvem“. 
 

http://drnespor.eu/Strizliv.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/skupiny/
https://anonymni-narkomani-cz9.webnode.cz/kontakt/
http://drnespor.eu/Spani20.doc
http://drnespor.eu/IGD20S.doc
http://drnespor.eu/AngisS3.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/MSjvmExUAiQ
https://youtu.be/oEN1sxHbheQ
https://youtu.be/eeN54hn7ANw
https://youtu.be/pYfHMrjlgRY
https://youtu.be/bU-cRiqUiIw
https://youtu.be/WYASEEHmhf8
https://youtu.be/Jcxf4NHurhI
https://youtu.be/Jcxf4NHurhI
https://youtu.be/XDIz8cmQg6o
https://youtu.be/-7iGsS23vjM
https://youtu.be/-7iGsS23vjM
https://youtu.be/Qsf2FQDISLM
https://youtu.be/Csqs0hif0l0
https://youtu.be/bZRi7_Vn62I
https://youtu.be/bZRi7_Vn62I
https://youtu.be/-UJDvHRi5pY
https://youtu.be/o0Wwoxubmj0
https://youtu.be/3x3DFgI8Xwk
https://youtu.be/3x3DFgI8Xwk
https://youtu.be/NDzMj7GRc9s
https://youtu.be/hTVHmMOh89Q
https://youtu.be/hTVHmMOh89Q
https://youtu.be/ULq7ddb7pFk
https://youtu.be/Pidv698bKLg
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Audio nahrávky  
Skvělý výkon souboru Eversobers ve skladbě Cha, cha, cha. 
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. 

 
 
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/PHA/Chacha.mp3
http://drnespor.eu/p-h-a.html
http://drnespor.eu/relaxcz.html
http://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

