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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám nové vydání Vždy střízlivých novinek. 
 
Doléčování na odd. 31 2020 
Doléčování na mužských odděleních, Anonymní alkoholici, Anonymní gambleři a Anonymní 
narkomani na pavilónu 19, vše zatím probíhá ve stejném rozsahu jako obvykle včetně skupiny 
pro patologické hráče ve středu 28. 10. více viz zde. Případné změny uvedu týž den do svého 
webového deníku. 
Důležitá poznámka: Ke vstupu do bohnického areálu je třeba použít hlavní vrátnici z Ústavní 
ulice. Ta není průjezdná pro auta, ale procházka parkem je zdravá. Vezměte si prosím roušku a 
řekněte, že jdete na doléčování. Lze také využívat skupin Anonymních alkoholiků a Anonymních 
narkomanů. 
 
Odborná novinka 
Právě vychází: Nešpor K. Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví: svépomocný 
návod. Psychiatrie 2020, 24(3):143. 
 
Mé nové knihy 
Nešpor K. Úsměv a smích u pomáhajících profesí. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2020; 
153 stran. Je to tak trochu učebnice, ale čtivá a veselá. 
Nešpor K. Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti. Praha: Portál 2020; 215 stran. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Jak mě jeden abstinent předčil. Dobrý kruh. Vitamin D, respirační nemoci a COVID-19. Zázraky. 
Ideálních pět těl. Kniha jako vhodný dárek. Před snídaní. Bezděčná komika. Z dopisu. Poplašná 
zpráva. Rozhovor o úplňku. Křest podomácku. Častý problém, o kterém lidé moc nemluví. Dva 
semináře. Labužník zírá. Vrozené způsoby, jak se uvolnit a uklidnit. Zdvořilé odmítnutí. Špionáž. 
Anotace mé nové knihy. Jak zvládat strach: jednoduché tipy. Dobrá zpráva o rouškách. Tichá 
přátelství. Virtuální sestra Anežka. Podzim. Svlečte si brnění, je to velká úleva. Jak přijmout to, 
co nemůžete změnit. Jak se uvolnit, když to nejvíc potřebujete. Podmíněně. Skvělá zpráva: léto 
bude až do listopadu! Sebechvála. Rozhovor o spokojenosti. Jiná ticha. Rada čajového mistra. 
Střízlivý pohled. Tak nevím. Tři anekdoty pro Lincolna. Pan Pěnička na rozcestí. Minulost se 
mění. Zapnutá žehlička. Mávání je srdečné a hygienické. Ale umíte správně mávat? Příliš chytré 
hodinky. Dva nejdůležitější úsměvy v praxi. Klíčový problém. K čemu je dobré najít dobrý smysl 
života? Jediná věc. Odměna. Puberťák a jógínka. Díky chytré roušce nebo lékařům z Texasu? 
Jeden celek. Proč nefunguje v Praze prevence COVID-19? Ďáblíci a andělé. Jiná oslava. Smích 
uklidní, ale… Zření. Pět mobilů. Tolik možností! Jak plnit své sny. Jarda a kouzelný dědeček.  
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Proč je střízlivý život tak snadný. Nedotýkejte se! Stravovat se doma je bezpečné. Ale jak? 
COVID-19 jako mezigenerační problém. Jak si chránit hlavu. Volební dilema. Jay Guru Jay. To se 
divím (křest mé nové knihy Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti). Proč prevence COVID-19 v Česku 
selhává. Velká statečnost. Emoční nákaza: jak k ní dochází a jak jí předejít. Jak zvládat strach: 

http://drnespor.eu/Strizliv.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/skupiny/
https://anonymni-narkomani-cz9.webnode.cz/kontakt/
https://anonymni-narkomani-cz9.webnode.cz/kontakt/
http://drnespor.eu/Spani20.doc
http://drnespor.eu/Spani20.doc
https://www.zdravotnictvi.raabe.cz/usmev-smich-nespor
https://obchod.portal.cz/psychologie/usmevy-zkusenosti-vystrednosti/
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/d7I5ckHDPIs
https://youtu.be/CK8t9RNq8uw
https://youtu.be/zwfrmAS8Qec
https://youtu.be/FoQ7SwMBcjI
https://youtu.be/IcOXp9nUSoA
https://youtu.be/T9rpbLTmdP8
https://youtu.be/qmNddad-7GM
https://youtu.be/r6YhGG1BDck
https://youtu.be/r6YhGG1BDck
https://youtu.be/_56UrZlVAKw
https://youtu.be/_56UrZlVAKw
https://youtu.be/7wI2mvVYWyM
https://youtu.be/xjd1gtdx3dU
https://youtu.be/wRt0eMEbSz4
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16 jednoduchých tipů. Jak daleko lidé vydechují a proč je to důležité. Tohle myslím vážně. 
Záchranná akce. Něco důležitého mnohojazyčně. Jak přijmout to, co nemůžete změnit. Svlečte si 
brnění a buďte v pohodě. Jednoduchá možnost, jak být šťastnější. Jak se uvolnit, když to nejvíc 
potřebujete.  
 
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. 

 
 
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. 

https://youtu.be/wRt0eMEbSz4
https://youtu.be/Y6aOIlo0Ctg
https://youtu.be/oEz93baRwLc
https://youtu.be/NpIdWQmbBWc
https://youtu.be/9u3MI5qQswU
https://youtu.be/2xiF5mnnXko
https://youtu.be/TZNlBwT-vQU
https://youtu.be/TZNlBwT-vQU
https://youtu.be/PxNOJzhM90E
https://youtu.be/yCrs3upX-wg
https://youtu.be/yCrs3upX-wg
http://drnespor.eu/p-h-a.html
http://drnespor.eu/relaxcz.html
http://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

